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Anotace 

Bakalářská práce pojednává o turistické atraktivitě krajů Sogn og Fjordane a More  

og Romsdal, nacházejících se v severní části západního Norska. Práce představuje hlavní 

přírodní, kulturní a technické zajímavosti uvedených krajů. Vybrané přírodní zajímavosti 

včetně národních parků, jsou ovlivněny geologickou historií a geomorfologií způsobenu 

ledovcovými pochody. Praktická část je návrhem poznávací trasy s uvedením jednoho 

pobytového místa v rámci každého z popisovaných krajů, jako základny hvězdicových 

výletů do okolí. Návrhy tras vychází z vlastních zkušeností autorky. 

 

Klíčová slova: geomorfologie, turistická atraktivita, turistika, More og Romsdal, Sogn 

og Fjordane, Západní fjordy. 

Summary 

The bachelor´s thesis deals with tourist attractiveness of the region Sogn og Fjordane and 

More og Romsdal, which are situated in the northern part of Western Norway. It identifies 

the main natural, cultural and technical attractions mentioned regions. Selected natural 

attractions including National Parks, are influenced by geological history and 

geomorphology caused by glacial processes. The practical part of the proposal itineraries 

describes the places of stays within each of the described regions, such as base of radial 

trips. Routes suggestions are based on own experiences of the author. 

 

Keywords: geomorphology, tourist attraction, tourism, More og Romsdal, Sogn  

og Fjordane, Western Fjords. 
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1 Úvod 

Působivá norská příroda patří mezi nejkrásnější v Evropě. Pozornost si zaslouží 

dramaticky členěné fjordy, strmé horské masivy prudce klesající do hlubokých údolí,  

ve kterých se rozkládají farmy s tradicí sahající do dávných dob, závratně vysoké 

vodopády a rozlehlé ledovce, jejichž odtávající voda se hromadí v tyrkysově průzračných 

jezerech.  

Norsko se v posledních letech stalo velmi vyhledávanou turistickou destinací. Míří 

sem znalí cestovatelé i rodiny s dětmi, vyznavači horské turistiky i nadšenci do rybolovu. 

Vysoká úroveň služeb nejen cestovního ruchu, je zárukou spokojenosti každého 

cestovatele.  

Cílem mé bakalářské práce je představit turistické atraktivity krajů Sogn  

og Fjordane a More og Romsdal. Tyto dva norské kraje se nachází v severní části 

západního Norska, na severu oblasti zvané Západní fjordy. 

K dosažení cíle jsem použila několik metod pro získání informací. Shromažďovala 

jsem vlastní podklady z tištěných průvodců, map a internetových cestovatelských 

webových stránek. Druhou metodou byla vlastní cesta do Norska, se zaměřením  

na seznámení se zajímavostmi v rámci vybraných krajů.  

V první části své práce představuji geografii a geologický původ Norska. Uvádím 

zde vybrané základní geomorfologické tvary, které doplňuji vlastními fotografiemi. 

Geomorfologie norské přírody, je stěžejním pramenem její rozmanitosti a okázalé 

působivosti. Druhá část vymezuje vybrané kraje Sogn og Fjordane a More og Romsdal, 

blíže seznamuje s jejich charakterem a turistickou atraktivitou. Praktická část práce, tedy 

poslední kapitola, je návrhem vlastní poznávací trasy, kterou jsem na jaře roku 2012 

pečlivě sestavila, a v červnu téhož roku také absolvovala. Na trase uvádím dvě pobytová 

místa s doporučenými trasami hvězdicových výletů do okolí.  
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2 Geomorfologicko – geologická pozice 

2.1 Geografie 

Norsko je zemí dobře známou pro své úžasné přírodní scenérie, jenž okouzlí 

každého, kdo se na cestu k severu vydá. Pokud se zájemci o jedinečný turistický zážitek 

rozhodnou vyrazit do Norska, zamíří k severozápadní části Evropského kontinentu  

na Skandinávský poloostrov. V západní části tohoto tvarem podlouhlého poloostrova  

se rozkládá moderní a liberální země. Hranice pevninského Norska kopíruje celé severo 

až jiho západní pobřeží poloostrova, sousedí s Ruskem, Finskem a Švédskem.  

 

Obrázek 2.1 Poloha pevninského Norska v rámci Evropy (Wikipedie, 2013) 

 

Břehy pevninského Norska omývá Norské a Severní moře. Zásobárnami sladké 

vody jsou ledovcová jezera a hustá říční síť, jež je zásobována také díky hojným srážkám. 

Rozlehlé horské plošiny přecházejí do hlubokých údolí sevřených vysokými horskými 

masivy a členité pobřeží je rozbrázděno dlouhými fjordy. 
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Nejsevernější bod Evropy leží na území Norska, jedná se o známý  

Nordkapp-Knivskjelodden, místo odkud je blíž k Severnímu pólu, než do hlavního města 

Oslo. Slunce zde za horizont nezapadne od poloviny května do konce července. Turisty 

mohou i v jiných částech země v letním období zaskočit tzv. světlé noci, kdy slunce 

zapadne až po půlnoci a přibližně po hodině už začne svítat. 

Klima je v Norsku drsné, velmi proměnlivé, příčinou je poloha země, na severu 

zasahuje do subarktického klimatického pásu, u jižních břehů převládá mírné přímořské 

podnebí. Počasí je chladnějšího rázu, bývá příznivě ovlivněno Golfským proudem, v zimě 

průměrně -17 °C, v létě okolo 22 °C s četnými srážkami během celého roku. Roční úhrn 

srážek je 2 000 mm (Roddis, M. et al. 2012) v zimním období v podobě hustého sněžení.  

2.2 Politicko – správní členění 

Rozloha země 358.364 km² zahrnuje i norské ostrovy Špicberky a ostrov Jan 

Mayer, země je členěna na 19 

administrativně – správních krajů, tzv. 

fylke, těmi jsou Østfold, Akerhus, 

Hedmark, Troms, Oppland, Buskerud, 

Vestfold, Telemark, Aust-Agder,  

Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, 

Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, 

Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, 

Nordland, Finnmark (Roddis, M. et al. 

2012). Kraje jsou dále rozděleny na 

428 obcí. Samostatně uznaným krajem 

je hl. město Oslo.  

Pevninu je možno rozdělit do 

pěti oblastí na severní, východní, jižní, 

západní a střední Norsko. Tato 

klasifikace je založena na zeměpisných, historických a jazykových kritériích, nemá žádný 

jiný formální význam.  

Z turistického hlediska je členění Norska specifické a neshoduje  

se s administrativně – správním ani zeměpisným rozdělením. Turistická klasifikace uvádí 

Obrázek 2.2 Administrativně – správní členění Norska 

(Trend Collection AS, 2013) 
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devět oblastí. Těmi jsou Oslo, Jižní Norsko, Bergen a jihozápadní fjordy, Západní fjordy, 

Centrální Norsko, Trøndelag, Norland, Daleký sever a Špicberky (Roddis, M. et al. 2012). 

Norové dbají na tradice, ekologii, péči o přírodní bohatství a samostatnost země. 

Nejsou členy Evropské unie. Vyspělé hospodářství, dlouhodobá stabilní ekonomická 

situace s růstovou tendencí a sociální jistoty poskytují velmi dobré podmínky k životu, 

norský sociální systém je tolerantní k začlenění minorit, celých 15% z 5.017.500 obyvatel 

tvoří čistá imigrace. Hustota zalidnění se rovná 14 osob na km². (Folkemengd  

og kvartalsvise befolkningsendringar – SSB, 2013). Státním zřízením je konstituční 

monarchie, oficiální název státu zní Norské království (Kongerigent Norge), v jejímž čele 

stojí král Harald V. Platnou měnou je norská koruna (NOK), dělí se na 100 øre. Norština, 

která je jediným oficiálním jazykem, se v běžné mluvě používá ve formě bokmål, existuje  

i její druhá konzervativnější varianta nynorsk.  

2.2.1 Západní fjordy 

Oblast zahrnující dva kraje 

Sogn og Fjordane a Møre og Romsdal 

leží v severní části západního  

Norska. Tato turisticky vyhledávaná 

oblast je na západě ohraničena 

pobřežím s mnoha fjordy, těmi 

největšími a nejznámějšími jsou od jihu 

Sognefjorden, Nordfjord  

a Romsdalfjorden. Dále se rozkládá 

mezi ostrovním městem Kristiandsund 

v severní části oblasti, městy Turtagrø 

a Øvre Årdal na západě, a pomyslnou 

jižní hranicí je město Geiterygghytta.  

Do oblasti Západních fjordů patří také mnoho menších poloostrovů, výběžků či malých 

obydlených ostrovů, ty jsou z pevniny dobře dostupné, většinou silničními mosty, nebo 

pravidelnou lodní přepravou. Největším ostrovem je Dyrnesvågen. 

Šest z osmi hlavních horských oblastí Skandinávie se nachází v Norsku, zcela nebo 

částečně v oblasti Západních fjordů. Zbylé dvě oblasti náleží na území Švédska. Horské 

Obrázek 2.3 Vymezení krajů Sogn og Fjordane a Møre od 

Romsdal (FINN kart, 2013) 
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oblasti vystupující z fjordů dosahují výšky průměrně 1 800 m n. m. Hory vystupující 

z údolních oblastí v nadmořské výšce kolem 1 000 m n. m. jsou vyšší, jejich průměrná 

výška se pohybuje přes 2 000 m n. m. (Scandinavian Mountains, 2013). 

 

Horské oblasti s výškou nad 

2 000 m n. m. na území Norska: 

Dovre, Rondane, Jotunheimen, 

Hurrungane, Breheimen, 

Reinheimen. 

Horské oblasti s výškou nad 

2 000 m n. m.  oblasti Západních 

fjordů: Dovre, Rondane, 

Jotunheimen, Breheimen, 

Reinheimen.  

 

 

 

 

2.3 Fyzickogeografické začlenění 

Fennoskandie neboli Skandinávská oblast je nejstarší součástí evropské pevniny. 

Vymezujeme-li Skandinávii jako fyzickogeografickou jednotku, musíme k ní počítat nejen 

Skandinávský poloostrov, tj. zhruba území Norska a Švédska, ale i Finsko, Kolský 

poloostrov, Karelskou republiku a malou část Ruska v oblasti Petrohradu (Král, V. 1999). 

Fennoskandie byla vytvořena při kaledonské orogenezi neboli kaledonském 

horotvorném procesu. V češtině je tento pojem často označován také jako kaledonské 

vrásnění. Příčinou kaledonského vrásnění byla kolize prakontinentů Laurentie a Baltiky. 

Obrázek 2.4 Horské oblasti (Scandinavian Mountains, 2013) 
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Kolize nastala v období siluru a raného 

devonu. Při pohybu prakontinentů došlo 

k uzavření praoceánu Iapetus, a výrazné 

změně poloh kontinentů na severní 

polokouli (Gilpin, D. 2008). 

Deformace a metamorfóza z hlavní 

fáze kaledonského vrásnění, z doby před 

zhruba 425-395 miliony let, je velmi dobře 

zřetelná právě na Skandinávském poloostrově, části fyziogeografické jednotky 

Fennoskandie. Tato kolize vyvolala rozsáhlé tektonické pochody, které přetvořily podobu 

pevnin a daly vzniknout mohutnému Skandinávskému pohoří, jenž pokrývá přes 2/3 

norského území, včetně souostroví Špicberky, nacházejícího se severně od Evropy. 

Pozůstatky kaledonského horotvorného procesu nazýváme kaledonity, ty zasahují až do 

Švédska, Finska a Skotska. 

Podle Krále (1999) vymezená oblast Fennoskandie zaujímá rozlohu 1 390 000 km². 

Skalní podklad oblasti tvoří horniny vzniklé již v prvních obdobích vývoje Země. Podle 

stáří a odlišného vývoje je třeba Fennoskandii rozdělit na dvě základní jednotky – Baltský 

štít a Skandinávské pohoří.  

Baltským štítem rozumíme prahorní a starohorní horninový podklad Fennoskandie. 

Vystupuje na povrch téměř všude v nížinných, pahorkatých i vrchovinných oblastech,  

ale předpokládá se i v podloží druhé jednotky, v oblasti Skandinávského pohoří, která je  

na baltský štít nasunuta. Horniny baltského štítu tvoří soubory vesměs silně 

metamorfovaných hornin, proniknuté hlubinnými vyvřelinami. Z metamorfovaných hornin 

jsou v nich především zastoupeny různé druhy rul, granulity, migmatity, svory, ale  

i polohy vápenců, křemenců, pískovců a drob v různém stupni přeměny. Složku 

hlubinných vyvřelin zastupují různé typy žul a granodioritů, ale i vyvřeliny bazické, např. 

gabra, pyroxenity (Král, V. 1999). 

Obrázek 2.5 Kolize prakontinentů (Wikipedie, 2013) 
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Obrázek 2.6 Geologická mapa Baltského štítu (Wikipedie, 2013) 

 

Skandinávské pohoří je nejdelším v Evropě. Táhne se podél Skandinávského 

poloostrova, na západní straně se pohoří strmě kloní směrem k Norskému moři,  

na severovýchodě směrem k hranicím se Švédskem má tendenci pozvolna klesat. 

Skandinávské pohoří nesmí být zaměňováno s Kaledonským pohořím, které vzniklo  

ve stejném období siluru a devonu před více než 400 miliony let. 

Pozůstatky Kaledonského pohoří najdeme ve Skotsku, Špicberkách, Grónsku  

a na východním pobřeží Spojených států. Kaledonské pohoří bylo v době svého vzniku 

srovnatelné s Himalájemi, rychle však zpeneplenizovalo v parovinu a bylo částečně 

zaplaveno mořem. V paleogénu začal Skandinávský poloostrov stoupat a vytvořil podklad 

pro dnešní podobu Skandinávského pohoří. Skandinávské pohoří tedy pochází z kořenů 

Kaledonského pohoří, musíme však zohlednit, že existují rozdíly v jejich věku a typu.  

Na stavbě pohoří se podílejí útvary mladších starohor a starších prvohor, období kambria, 

ordoviku a siluru (Král, V. 1999). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Geo_map_Balt_shield4_no.
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2.4 Geomorfologie 

Významným obdobím, kterým byl ovlivněn 

vývoj Skandinávské oblasti, je doba datována před 

zhruba 2,2 milionu let - čtvrtohory. Čtvrtohory 

neboli kvartér započal pleistocénním ochlazením 

které zapříčinilo, že se menší Skandinávské ledovce 

spojily v souvislý ledovcový štít, jenž zakryl velkou 

část severní polokoule.  

Obrovským tlakem ledovce se velké části 

skandinávské pevniny ocitly pod mořskou hladinou, 

a teprve před 9 000 let, kdy nastalo období 

interglaciálu neboli období oteplení, se pevnina 

vlivem odtávání začala etapovitě zvedat. Dlouhodobý ledový pokryv a následné 

glaciogenní procesy vtiskly Skandinávskému pohoří typický a obdivuhodný ráz. Reliéf 

skandinávského pohoří je i v dnešní době stále ovlivňován ledovci a jejich působením. 

Masivní horské štíty a hluboká údolí jsou často považována za charakteristické 

prvky norské krajiny. Tento krajinný ráz ovlivnilo působení ledovcových pochodů, voda  

a mrazové zvětrávání.  

2.4.1 Glaciální tvary reliéfu 

Podle Smolové a Vítka (2007) jsou glaciální tvary vzniklé modelací ledovci. 

Vznikají v oblastech s negativní tepelnou bilancí, kde část sněhu přes léto neroztává a mění 

se procesem regelace a diageneze ve firn s objemovou hmotností až 0,55 g.cm
-3 

a následně 

při objemové hmotnosti 0,84 g.cm
-3

 se firn mění v led. Mocnost nadložního sněhu, nutná 

pro tuto přeměnu, je různá, ale většinou se tyto hodnoty pohybují mezi 35-75 m. 

V místech, kde se vytvářejí ledovce, dochází ke glaciální modelaci reliéfu.  

Ledovec tvoří zejména krystaly ledu, které vznikají buď z firnu, a nebo přímo 

z vody mrznoucí v led na povrchu ledovce nebo mrznutím vodní páry, čímž se vytváří řada 

typů krystalů ledu. Vedle krystalů ledu obsahuje ledovec další složky, především vzduch, 

vodu a úlomky hornin. Celkově je ale ledovec poměrně homogenní a nepropustné, přitom 

plastické těleso, jehož chování úzce souvisí na jeho teplotě. V závislosti na zdrojích tepla 

se vymezují dva základní typy ledovců: ledovce s chladnou bází a ledovce s teplou bází. 

Obrázek 2.7 Pleistocénní zalednění 

Evropy (BBC - GCSE Bitesize, 2013) 
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Pouze teplé ledovce, tzv. ledovce s teplou bází, se mohou pohybovat po hranici  

led-horninového podloží. Podobně jako u vodních toků je i u ledovců rychlost jejich 

pohybu největší ve středu a nejmenší na bocích a na bázi. Ledovce jako otevřené 

geosystémy mají vstup a výstup hmoty. Vztah mezi vstupem a výstupem ledu, firnu a vody 

je označován jako bilance ledovce a je zpravidla vyjadřován ve vodním ekvivalentu. Vstup 

vyjadřujeme jako akumulaci, tj. všechny pochody, které jsou spojeny s přírůstkem sněhu, 

firnu nebo ledu v ledovci. Výstup označujeme jako ablaci, tj. všemi pochody, spojenými se 

ztrátou hmoty v ledovci. Čára oddělující na ledovci zónu akumulace od zóny ablace je 

označována jako čára rovnováhy. Ledovce transportují značné množství materiálu. Na 

rozdíl od vodních toků ledovce unášejí materiál nejen na dně, ale i na bocích a na svém 

povrchu. Unášený materiál je netříděný a označuje se termínem till. Nejvíce materiálu 

přirozeně unáší na bocích a na bázi, kde se ledovec dostává do styku s horninami podloží. 

Na povrch ledovce se materiál dostává lavinami nebo řícením. Většina unášených částic je 

nezvětralá a ostrohranná a při pohybu ledu po horninovém podloží je obrušována. Úlomky 

s typickým rýhováním se označují souvky (Smolová, I., Vítek, J., 2007). 

Moréna je glaciální akumulační tvar. Podmínkou vzniku morén je pohyb ledovce, 

moréna vzniká pouze při jeho postupu. Materiál tvořící morénu se nazývá till. Podle 

polohy vzhledem k ledovci se rozlišuje několik typů morén. Suťový materiál kryjící 

povrch ledovce tvoří svrchní morénu. Po jeho proniknutí (trhlinami, ablací aj.) do nitra 

ledovce vzniká vnitřní moréna. Spodní moréna představuje sedimentační pokryv v podloží 

ledovce, tvořený materiálem různého zrnitostního složení i původu. Působením silného 

tlaku ledovcové hmoty vzniká při drcení sutí značný podíl jemnozrnného materiálu 

s rozptýlenými balvany a valouny, často s exaračními rýhami neboli souvky,  

popř. s velkými horninovými bloky odtrženými z podloží. Jsou to souvkové hlíny, které se 

zejména u spodních morén pevninského ledovce vyznačují místy plástevnou strukturou  

a šupinovitou odlučností. Spodní morénu po ústupu ledovce označují někteří glaciologové 

jako základní morénu. Má detailně členěný zvlněný povrch se zaoblenými 

pahorky – drumliny, a sníženinami s bažinami, rašeliništi a jezery. Spodní moréna je často 

zakryta mladšími glaciofluviálními sedimenty. Při okraji ledovců vznikají boční morény, 

poměrně úzké valy ze suťového materiálu, pocházejícího ze skalních stěn. Jejich tvar 

zdůrazňuje ablace sousední ledovcové hmoty. Splynutím bočních morén dvou spojených 

údolních ledovců se vytváří střední moréna. Ta vzniká i ze sutí pocházejících 
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z ostrůvkovité nezaledněné skalnaté vyvýšeniny – nunataku uprostřed ledovce. 

Nejvýraznější tvary jsou vázány na čelo ledovce, kde se hromadí materiál spodní  

a boční morény, popř. z ledovcového podloží, v nápadných valech čelních morén. 

Nejtypičtější tvary vznikají při relativně stacionární poloze ledovce. Čelní morény 

v nejzazším místě postupu ledovce se nazývají koncové morény. Čelní morény vytvářejí 

hřbety srpovitého půdorysu, vysoké od několika metrů do několika set metrů, a dlouhé po 

metry až několik desítek kilometrů. Mají příkřejší svah obrácený k ledovcovému čelu. Při 

výraznějších pohybech ledovce se vytváří čelní náporová moréna, kdy ledovec nahrnul, 

popřípadě zvrásnil sedimentární materiál různé geneze a při tom došlo k přemístění hmot 

na velké vzdálenosti, známé mj. jako bludné balvany. Ustupující ledovec a jeho oscilaci 

sledují pásy morén ústupových (Smolová, I., Vítek, J., 2007). 

 

Obrázek 2.8 Ledovcová moréna Nigardsbreen  (foto autor) 
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Obrázek 2.9 Modelové zobrazení některých důležitých morfologických tvarů periglaciální zóny a oblastí po 

ústupu ledovce. (Podle Press & Siever 1998 in Grygar, Fluviální procesy, 2013) 

 

Podle Smolové a Vítka (2007) je ledovcový kar glaciální erozní tvar, který má 

charakter kotlinové prohlubně pod horskými štíty, která je ze tří stran obklopena strmými 

skalními stěnami a v níže položené části ji odděluje skalnatý ledovcem ohlazený stupeň  

od údolí. Kary jsou svým původem předledovcové pramenné výklenky toků a k jejich 

přemodelování přispěl jednak ledovec, jednak mrazové zvětrávání. Významně se na vzniku 

karu podílí mrazové zvětrávání a deterze v bergschrundu. Jako bergschrund se označuje 

puklina, která je mezi stěnou a ledovcem a vzniká v ní zvláštní mikroklima. 

V bergschrundu se ledovec změnami sněhu ve firn a led odtrhává od karové stěny. 

Mrazový rozpad a deterze jsou zvětšovány vodou stékající z karové stěny do 

bergschrundu. Dno karu je vyhloubená pánev, která může být vyplněna karovým jezerem 

nebo rašeliništěm. Kary představují vlastní vyživovací oblast ledovce a po ústupu bývají 

zpravidla vyplněny vodou. Tak vznikají tzv. karová jezírka, plesa. V závěrových částech 

velkých ledovcových údolí, kde se vytváří několik karů vedle sebe, se postupným 

vývojem, zejména boční erozí ledovců, destruují dosavadní předěly a vzniká tak karový 

amfiteátr neboli cirk (Smolová, I., Vítek, J., 2007). 

Cirkem je označován glaciální erozní tvar vzniklý erozní činností horských 

ledovců, jejich postupným vývojem karových depresí. V závěrových částech obrovských 
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ledovcových údolí, kde se vytváří několik karů vedle sebe, které postupným vývojem, 

zejména boční erozí ledovců, destruují dosavadní předěly a vzniká tak karový amfiteátr 

(cirk). 

 

Obrázek 2.10 Ledovcový kar (foto autor) 

 

Ledovcové údolí neboli trog je základním erozním glaciálním tvarem. Vzniká 

přemodelováním erozního preglaciálního údolí horskými ledovci. Ledovcové údolí se  

od říčního nápadně liší svým podélným a příčným profilem. Podélný profil má četné lomy 

spádu a prahy, zejména tam, kde do hlavního údolí ústí údolí vedlejší, nebo tam, kde je 

v podloží údolního dna komplex hornin menší odolnosti. Glaciální eroze je selektivní,  

a tím se zvýrazňují místa nevyrovnaného spádu předledovcového údolí. V místech, kde se 

spojují dva ledovce, výrazně narůstá objem a tlak ledovcové hmoty na podloží, což vede  

ke vzniku lomů spádu v podélném profilu dna údolí. Údolní svahy ledovcového údolí jsou 

příkré, což je podmíněno především exarací, a to jak do stran, tak do hloubky. Tím jsou 

ledovcová údolí ve srovnání s těmi původními říčními přehloubená (Smolová, I., Vítek, J., 

2007). 
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Obrázek 2.11 Trog Istedalen (foto autor) 

 

Fjord vzniká v místech, kde postupující ledovec sestupuje z karových oblastí  

po svahu do níže položených pobřežních oblastí, nebo tam, kde hladina oceánu byla 

v glaciálech nižší až o 145 m. Jedná se o až desítky kilometrů dlouhý a úzký mořský záliv, 

který vzniká v hornatých oblastech v blízkosti moří a oceánů prohloubením říčních údolí 

vlivem tlaků postupujících ledovců. Fjordy jsou typické svými strmými svahy, které jsou 

ledovci často erodovány až pod mořskou úroveň. (Smolová, I., Vítek, J., 2007). 

 Tvar údolí, se uvádí, jako tvar písmene U. Tato údolí vznikla v posledních dvou  

až třech milionech let, kdy se Evropa ocitala pod několik tisíc metrů silným ledovcovým 

pokryvem. Profil údolí je důsledkem typického pohybu ledovců, jejichž erozivní činnost 

má specifický charakter. Zatímco u řek je hlavní výmolná činnost soustředěna na dno údolí  

a jeho svahy ustupují vlivem dešťového ronu, zvolna se sunoucí ledovec obrušuje dno  

i svahy současně. K tomu přispívá ta skutečnost, že tající voda na okrajích  

ledovce (na třecích plochách mezi ledem a skalními stěnami údolí) silněji podrývá podélné 

okraje údolí a zvětráváním tam rozrušuje horninu, která se rostoucí měrou rozpadá. 

Působením slunečního záření se skála ohřívá a způsobuje tání přilehlých ploch ledovce. 
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Voda pronikne do skalních puklin, při nižších teplotách zmrzne, zvětší svůj objem a 

následně vylamuje ze stěn údolí menší či větší balvany. Řeka je schopna formovat terén 

pouze do výše mořské hladiny, nebo maximálně několik metrů pod ní.  

Čím více se říční tok blíží k moři, tím menší je jeho spád, plyne pomaleji a ztrácí svou 

erozivní sílu. U ústí se však říční voda pohybuje pouze účinkem proudu mořského přílivu  

a odlivu. Pomalu se sunoucí ledovce oproti tomu pronikají až pod mořskou hladinu.  

Moře zaplavilo hluboko vyrytá koryta ledovců teprve ke konci mladší doby ledové 

a změnilo je v hluboké mořské zálivy. Pokud by se po odchodu ledovců nebyl 

Skandinávský poloostrov, zbavený ledových mas, za posledních 10 000 – 15 000 let silně 

vyzdvihl, dosahovaly by dnešní fjordy ještě mnohem větší hloubky. 

Dno ledovcového údolí je značně nerovné, hluboké prolákliny se střídají 

s výraznějšími prahy. Nejhlubší bod Sognefjordu, nejhlubšího fjordu v Evropě, je od jeho 

ústí vzdálen přibližně 90 km. Dno z tohoto místa směrem k pobřeží Norského moře prudce 

stoupá a nalézá se jen přibližně 100 m pod mořskou hladinou. Tyto skalní prahy patrně 

vznikaly při setkání ledovce s mořem, při němž ledovce ztratily svou erozivní sílu, jelikož 

je mořská voda dokázala nadnášet a vyzdvihla je nad původní terén. Ledovce tak ztratily 

kontakt s trogem a nedokázaly ho dále vymílat. 

Ve fjordech, které bývají často jen několik set metrů široké, nepůsobí naplno síla 

větru. Bouře, které by působily na vodní hladinu a ovlivnily tak celou vodní masu jsou 

vzácností. Vysoké skalní prahy, přes které se čerstvá mořská vody přelije jen zřídka, vodní 

cirkulaci také nezpůsobují. Ve fjordech proto dochází ke stabilnímu rozvrstvení, kdy lehčí 

sladká nebo poloslaná voda se drží nahoře, a těžká slaná voda u dna. Toto rozvrstvení je 

prakticky neporušitelné, a na mnohých místech způsobuje zamezení přísunu kyslíku, čímž 

ovlivňuje biologické jevy pod hladinou.   

Název fjord pochází ze staronorského slova fjod, což v překladu znamená rameno 

moře, které se přepisovalo jako fjorthr, a z jeho výslovnosti se později utvořilo slovo fjord.  



Magdaléna Franková: Na cestě severní částí západního Norska 
 

2013                                                                                                                                      15 

 

 

Obrázek 2.12 Nærøyfjorden (foto autor) 

 

 

Obrázek 2.13 Model vysokohorského ledovce se základní terminologií glacigenních jevů.  (Podle Press & 

Siever 1998 in Grygar, Fluviální procesy, 2013) 
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3. Sogn og Fjordane 

3.1 Vymezení a charakteristika oblasti 

Sogn og Fjordane je krajem v západním Norsku, který se rozkládá na 18 623 km²  

a zahrnuje 26 obcí ve čtyřech okresech. Těmi jsou Ytre Sogn, Indre Sogn, Nordfjord  

a Sunnfjord s celkovým 

počtem 108 000 obyvatel 

(Justis regjeringen.no, 2013). 

Sogn og Fjordane je druhý 

nejmenší norský kraj v počtu 

obyvatel a osmý největší co se 

týče rozlohy. Poloha kraje 

hraničí s krajem Hordaland na 

jihu, na jihovýchodě s krajem 

Buskerud, na východě 

s krajem Oppland, severní 

hranice je společná s krajem 

More og Romsdal. Velkými 

městy jsou Floro, Forde a Maloy, administrativně – správním centrem je Hermansverk. 

Z historického hlediska je kraj tvořen dvěma regiony Firdafylke a Sygnafylke, 

středověké rozdělení pramení z nejstaršího norského provinčního zákona Gulatingsloven, 

který pochází z roku 900. V pozdním středověku se ke dvěma uvedeným oblastem 

přiřadily území Hordafylke a Sunnmørafylke a celý tento celek spadal pod územní správu 

Bergenu. Od roku 1681 byl celek od Bergenu oddělen a následně dále rozdělován. 

Sunnmørafylke byl v roce 1689 přiřazen ke kraji Møre og Romsdal. Zbývající 

oblast se v roce 1763 rozdělila na kraj severního Bergenu, který zahrnoval Firdafylke  

a Sygnafylke, a kraj jižního Bergenu. Kraj Severního Bergenu byl pojmenován krajem 

Sogn og Fjordane v roce 1919, a od stejného roku nese kraj Jižního Bergenu název 

Hordaland (Bakke, E. et al. 2005). 

Sogn og Fjordane je oblast typická svým krajinným rázem, jenž tvoří dlouhé fjordy 

zařezávající se hluboko do vnitrozemí, údolí obklopená svažitou krajinou a majestátné 

vrcholy s ledovou čapkou. Kraj je velmi hornatý a je protkán hustou sítí řek bohatých  

Obrázek 3.1 Členění kraje Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane - 

regjeringen.no, 2013) 
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na Lososy norské Salmo norwegian. Oblasti vévodí fjord Sognefjorden, který je v Norsku 

nejdelší. Je členěn mnoha rameny, od západu např. Esefjorden, Aurlandfjorden, 

Årdalsfjorden nebo Lustrafjorden.  

Prosperuje zde zemědělství, mnoho pěstitelských oblastí v tomto kraji se řadí mezi 

významné producenty ovoce. Ovocné sady a farmy, především jahodové, malinové  

a ostružinové jsou velmi zajímavým výjevem v jinak drsné hornaté krajině. Chov dobytka 

a lesnictví silně zastupuje typický zdroj příjmů v kraji. Dalšími významnými odvětvími 

jsou výroba, obchod, veřejné služby. 

3.1.1 Hory regionu  

Breheimen 

Západně od hor Joutnheimen, mezi Sognefjordenem a Nordfjordenem leží hory 

Breheimen. Jsou charakterizovány rozsáhlými ledovci a dobře dostupnými ledovcovými 

splazy. Morfologie breheimenských ledovců zahrnuje dobře rozpoznatelné nunataky. 

Ledovec Jostedalsbreen, tvoří západní hranici oblasti, která se dále táhne směrem k městu 

Øvre Årdal, severně postupuje k údolí Ottadalen a oblast se uzavírá směrem k městu Stryn. 

V zimním období může být oblast Breheimen špatně dostupná, z důvodu neprůjezdnosti 

některých vysoko položených přístupových komunikací. 

 

Jotunheimen 

Název hor v překladu zní „Domov obrů“. Rozloha této divoké horské oblasti je 

největší v severní Evropě. Jotunheimenské hory zahrnují přes 60 ledovců a nadmořské 

výšky nad 1 900 m dosahuje více než 250 vrcholů. Z fjordů stoupají kaňonovitá údolí  

až k velikému sněhovému poli a výběžky ledových jazyků spadajících z hlavního hřebene 

jsou obklopeny majestátnými štíty. 

Z geologického pohledu jsou hory Jotunheimen předkambrického stáří. Jsou 

tvořeny převážně gabrem, horské masivy jsou velmi odolné a tvrdé. Pomalu zvětrávají, což 

také vysvětluje, proč nejvyšší hory v severní Evropě jsou právě zde. Stopy ledových dob 

jsou patrné na tvarech jotunheimenských štítů, zvláště v kotlích vytvořených ledovci mezi 

horskými vrcholy. Pod dnešními ledovci je vidět více či méně patrné čelní morény. Ty 

označují různé etapy vývoje a postupu ledovců. Písek, jíl a štěrk v údolí jsou materiály 

převážně ledovcového původu (Málek, M. 1993). Dominantním ledovcem oblasti je 
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Jostedalsbreen, dalšími jsou Holåbreen mezi údolími Tundradal a Lundadal s 16 km². 

Druhý v pořadí je Smørstabbreen – 15 km². 

Jotunheimen zahrnuje komplex členitých horských masivů Západních fjordů, jsou 

to: Stølsnos Massif, Uranos Massif, Rauddalen Area, Visbretind, Slettmark Mesmog 

Massif, Kalvehøgdi Massif, Knutshols Tjønnhols Massif, Smørstabb Massif, Galdhøpiggen 

Massif, Memru Veo Massif, Sjødalen, Glittertind Massif, Kvitingskjøen. 

 

Stølsnos Massif – jedná se o malý kompaktní masiv v jihozápadní části Jotunheimen. Je 

obklopen hlubokými údolími Fleskedalen, Koldedalen,  Morka – Kordedalen, na západě 

masiv odděluje údolí Utledalen. 

 

Uranos Massif – malý kompaktní masiv na jihu Jotunheimenu, zahrnuje vrcholy 

alpínského typu. Ze středu masivu vycházejí dva ledovce Mjølkedalsbreen a Uranosbreen. 

 

Rauddalen Area – oblast vytyčena v samém srdci Jotunheimenu, výrazným 

morfologickým prvkem v této oblasti jsou nunataky. Vrcholy vysokohorského charakteru 

dosahují přibližně stejné výšky v rozmezí 2 168 – 2016 m n. m., tato oblast není v zimě 

dostupná. V minulosti byly údolí pod vrcholy využívány jako letní pastviny, dnes se 

nevyužívají. 

 

Visbretind – středová část Jotunheimenu, kompaktní řada vrcholů je dobře přístupná 

z údolí Urdadalen. 

 

Slettmark Mesmog Massif – tyto hory leží na východním konci Jotunheimenské oblasti 

mezi jezery Bygdin a Gjende. Od ostatních masivů jsou odděleny hlubokým 

Svartdalenským údolím. V létě i v zimě je horský masiv nejjednodušeji přístupný 

přeplutím jezer. 

 

Kalvehøgdi Massif – leží na jihovýchodní straně hlavního Jotunheimenského horského 

pásma mezi jezery Bygdin a Gjende, hranici tvoří údolí Svartdalen a Leirungsdalen. 

V porovnání s mírnou jižní stranou masivu je severní strana prudkou 500 m vysokou 

stěnou, která se podél údolí táhne v délce 7 km.   
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Knutshols Tjønnhols Massif – se nachází v severní části Jotunheimenu, a ukrývá dva 

ledovce Knut Holet a Tjøn Holet. Pro svůj pyramidový tvar je zajímavá hora 

Knutsholstind, nejvyšší v celé severní části Jotunheimenu.  

 

Smørstabb Massif – celek masivu Smørstabb tvoří dva úseky. V severním úseku jsou 

zahrnuty oblé hory a dlouhé hřbety, jižní úsek tvoří dlouhé skalní hřebeny. Masiv je 

ohraničen třemi obrovskými ledovcovými trogy, na východě Leirdalenem, Bøverdalenem 

na severu a jižní hranici tvoří údolí Gravdalen. Pro údolí jsou charakteristické polohy 

ledovců, zde se na ploše 15 km² rozprostírá ledovec Smørstabreen. Dalších šest 

ledovcových splazů je dobře přístupných z jižní strany. 

 

Galdhøpiggen Massif – tento dominantní masiv zahrnuje 7 z 25 nejvyšších hor celé 

Skandinávie. Ze severovýchodu je přehledně oddělen dvěma údolími Leirdalen a Visdalen. 

Nejvyšší vrchol Norska a celé Skandinávie Galdhøpiggen (2 469 m n. m.) v jeho středu je 

obklopen menšími ledovci. 

 

Memru Veo Massif – obrovský masiv ohraničen jezerem Gjende na jihu, údolím Visdalen 

na západě, údolím Veodalen na severu a jezerem Russvatnet na východě. Zahrnuje 13 

horských štítů a ukrývá šest velkých ledovců. Dominantní ledovcový splaz je nazýván 

Heillstugubreen. 

 

Sjødalen – oblast na východě Jotunheimenu, kde panuje sušší klima, ovlivňuje tání 

ledovců. Tato oblast se vyznačuje velkými otevřenými údolími a mírně zvlněnými 

náhorními plošinami porostlými tundrou. Na jihu oblasti dominuje smaragdově zelené 

jezero Gjendesheim a nespočet malých uzavřených vodních ploch – ples. 

 

Glittertind Massif – v čele s vévodící horou Glittertind, která byla donedávna považována 

za nejvyšší vrchol Skandinávie. Její vrcholovou část však tvořila 20 m vysoká ledová 

čapka, která za poslední roky rapidně odtála, v tomto důsledku vrchol přišel o své 

prvenství. Jižní a východní část masivu je bezproblémově přístupná přes údolí Veodalen, 

severní část přechází v divoká údolí Gokerdalen a Smådal. 
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Kvitingskjølen – tento masiv leží na severní hranici oblasti Jotunheimen. Masiv tvoří 

pouze dvě zaoblené hory propojené mělkým sedlem. Masiv severně ohraničuje jezero 

Vågåvatnet, údolí Smådalen na jihu a jezero Tesse na východě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.1.2 Národní parky 

Národní park Jotunheimen 

Národní park je z poloviny pokryt ledovci. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedno 

z nejrozsáhlejších, celistvých a nedotčených území v jižní části Norska je oblast chráněnou 

a turisticky oblíbenou destinací pro pobyty v přírodě. Vyhlášení Jotunheimenského 

Národního parku (dále jen NP) proběhlo v roce 1980 a bylo jako první stvrzeno 

královským dekretem. Centrální část NP o výměře 1 140 km² je zhruba ohraničena údolími 

Sjødalen, Ottaden a Bøverdalen a pomyslnou linií mezi Turtagrø a jižní částí Bygdinu. 

Díky tomu se skládá z velmi zajímavých částí Jotunheimenských hor, včetně plošiny 

Galdhø, masivů Glittertind a Galdhøppingen, hor Hurrungane a oblasti Gjende. K NP 

náleží i přičleněná přírodní rezervace Utladalen o výměře cca 300 km². NP Jotunheimen 

oplývá mnoha rozličnými biotopy. Můžeme zde najít velmi rozšířenou bujnou vegetaci, 

listnaté lesy rozprostírající se od nížin k ledovcům a majestátní vrcholy kde vládne arktické 

klima. Nejpestřejší flóra roste na severu a východě NP Jotunheimen. Nejrůznorodější 

rostlinný život se objevuje na horninách obsahujících křídu nebo břidlici. Tyto se hojně 

vyskytují v údolích Sjødalen a Bøverdalen. Ale i ve vrstvách obsahujících gabro je 

rozmanitost flóry bohatá (Málek, M. 1993). 

Za zmínku stojí také četné ovocné farmy, které oblast NP doplňují o kouzlo 

norského folklóru a jsou dobrým příkladem souznění mezi přírodou a působením člověka. 

Právě dostatek vody v oblasti Jotunheimenských údolích poskytnul vhodné podmínky  

pro pěstitelství. 

 

Národní park Jostedalsbreen 

NP byl vyhlášen v roce 1991, jako opatření nejvyššího stupně ochrany velkého 

komplexního ledovcového pokryvu, součásti  NP Jotunheimen.  Ledovec Jostedalsbreen 

zabírá přibližně 2/5 rozlohy NP Jotunheimen. Objevují se zde ukázkové glaciální  

díla – ledovcové splazy, čela ledovců, morény a ledovcové řeky. NP Jostedalsbreen 

zahrnuje přírodní rezervaci Nigardsbreen a Norské ledovcové muzeum ve Fjarland. 
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Národní park Breheimen 

NP byl pojmenován podle oblasti spojující kraje Sogn og Fjordane a Oppland.  

V roce 2009 byl vyhlášen z důvodu potřeby zachování ukázkového ekosystému  

a nedotčené krajiny, bez větších infrastruktur. Rozloha NP 1 793 km² zahrnuje přírodní 

rezervace Strynefjellet, Mysubytta, Høydalen, Mørkridsdalen, Vigdalen, Høyrokampen. 

 

Národní park Hallingskarvet 

Oblast NP hraničí se třemi kraji Buskerud, Hordaland a Sogn og Fjordane. Park byl 

v roce 2006 založen s cílem zachovat rozlehlé, prakticky nedotčené horské oblasti 

s množstvím rozmanitých ekosystémů, rostlinných druhů a živočichů. Velký důraz je 

kladen na ochranu společenstev Soba polárního Rangifer tarandus. NP nese nejenom 

přírodní, ale také kulturní dědictví, v podobě původních kamenných chat, které byly 

vystavěny na konci 18. století lovci divoké zvěře.  

3.2 Hlavní turistické atraktivity 

Do kraje Sogn og Fjordane míří ročně cca 420 000 návštěvníků (Forside-SSB, 

2013). Převážná většina jich zde zavítá na přelomu června a července, kdy je v oblasti 

nejpříhodnější klima a nejmenší pravděpodobnost srážek. Služby cestovního ruchu jsou 

zde zaměřeny na pěší turistiku, vysokohorskou turistiku, mototuristiku, cyklistiku, rafting, 

jízdu na kanoe a kajaku a agroturistiku. Oblíbenou, a zde poskytovanou formou rekreace je 

tzv. Bed&Pick na rodinných farmách, které nabízí ubytování společně se zajímavým 

způsobem trávení volného času. Ve většině případů se jedná o ovocné farmy, které v letní 

sezóně hosty zainteresují do sběru ovoce a jeho dalšího zpracování, případně dalších 

zemědělských prací.  

Krajem prochází tři z osmnácti Národních turistických tras Norska. Jedná se  

o neobvyklé úseky silnic, které mají svůj charakter a příběh. Výjimečnost úseků dokreslují 

doprovodné objekty, informační stanice, odpočívadla a vyhlídkové plošiny. Veškeré 

zázemí je nově vystavěno v duchu inovativní architektury, a doplňuje nádherné přírodní 

scenérie. 
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3.2.1 Přírodní turistické atraktivity 

Jotunheimen – Galdhøppingen 

Národní park Jotunheimen ukrývá nejvyšší norský vrchol Galdhøppingen  

(2 469 m n. m.). Dostupnost vrcholu ovlivňují sněhové podmínky, turistická trasa vedoucí 

k vrcholu bývá otevřena od konce června do konce srpna. Trasa je středně až vysoce 

náročná, vede od nejvýše položeného lyžařského střediska ve Skandinávii – Juvasshytta 

(1 850 m n. m.) a zahrnuje 45minutový přechod přes ledovec Styggebreen, po překonání 

ledovcového přechodu zbývá k vrcholu cca dvouhodinový výšlap.  

 

Nærøyfjorden 

Nærøyfjorden je označován za nejdivočejší a nejkrásnější rameno Sognefjordenu 

(viz obrázek 2.12). Sognefjord je na své jižní straně členěn ramenem Aurlandsfjorden, a až 

z něj se dále člení Nærøyfjorden. Jeho délka dosahuje 17 km a nejužší místo je široké 

pouze 250 m. Tento fjord, v celé své délce, představuje panensky čistou přírodu.  

V roce 2005 byl připsán na seznam světového a kulturního dědictví UNESCO. K vesnici 

Gudvangen v jeho čele, vede druhý nejdelší tunel v Norsku na silnici E16. 

 

Styrnefjellsvegen 

Více než 100 let stará silnice v údolí Videdalen, lemována kamennými zdmi  

a pozůstatky strážních domků. Silnice se začala stavět v roce 1881, jako součást migrační 

trasy převážně Švédských obyvatel dále na západ. Proto byla silnice nazývána „cestou 

mezi východem a západem“. Dnes slouží jako památník, pořádají se zde mimo turistických 

i pamětní pochody. Úsek je 27 km dlouhý, a přístupný od začátku července,  

do doby než napadne sníh. Trasa byla vyhlášena Národní turistickou trasou Norska.  

 

Sognefjellsvegen 

Úsek silnice Rv 55 – Sognefjellsven mezi městy Gaupne a Lom, dlouhý 108 km, 

vede přes nejvyšší horský průsmyk v severní Evropě, ve výšce 1 434 m n. m. Začíná 

v zemědělské oblasti Bøverdalen na východě, pokračuje přes náhorní plošinu Sognefjell, 

která nabízí nespočet panoramatických výhledů na ledovce v oblasti Jostedalsbreen a dále 

k městečku Lom. Silnice vede kolem sloupového kostela v městečku Lom. Kostel 

v novorománském stylu stojí v centru města, byl postaven v roce 1170 a je dodnes 



Magdaléna Franková: Na cestě severní částí západního Norska 
 

2013                                                                                                                                      23 

 

využíván. Úsek silnice je přístupný od května, ale vysoké sněhové závěje mohou lemovat 

cestu i v letních měsících. Trasa byla vyhlášena Národní turistickou trasou Norska. 

 

Obrázek 3.2 Sognefjellsvegen (foto autor) 

 

Gaularfjellet 

Poklidná cesta z města Balestrand, se u jezera Viksdalsvatnet rozděluje na dva 

směry. Západně k obci Sande a severně k obci Moskog. Před rozdělením vede podél 

ramene Sognefjordenu – Vetlefjorden a dále chráněným územím Gaularvassdraget, 

zahrnujícím vodopády Likholefossen a další významné vodní plochy a toky. Turisticky 

vyhledávána je tato silnice také pro své specifikum – úseky podél vodních toků, poskytují 

odpočinek na moderních a architektonicky skvostných, ale hlavně účelných odpočívadlech. 

Ta slouží také jako základny pro vycházky podél peřejí, nabízí se zde možnost zapůjčení 

loděk, nebo místa pro rybolov. Úsek mezi městem Balestrand a obcí Sande měří 130 km. 

Trasa byla vyhlášena Národní turistickou trasou Norska.  
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Ledovec Jostedalsbreen  

Hlavní ledovec Jostedalsbreen pokrývá plochu 475 km², tato rozloha mu dává 

prvenství ve velikosti v porovnání s evropskými ledovci. Hlavní ledová čapka, vysoká až 

300 m, leží v nadmořské výšce přes 1 950 m. Jostedalsbreen je ledovec typu náhorní 

plošiny s mnoha rameny ve výšce od 300 do 2 000 m n. m., které zahrnují menší ledovce. 

Ledovcové jazyky neboli splazy, vybíhají od hlavního ledovce do mnoha malebných údolí  

mj. Jostedalen, Langedalen,  Stardalen, Oldedalen. Ledovec Jostedalsbreen má 24 

pojmenovaných ledovcových splazů, z nichž se jako nejdelší uvádí Tunsbergdalsbreen 

s vymezenou délkou splazu 19 km, a turisticky nejatraktivnější je Nigardsbreen (viz obr. 

3.3). Další dobře rozeznatelné a dostupné splazy ledovce jsou např. Bergsetbreen, 

Supphellebreen, Bøyabreen a Briksdalsbren, Brenndalsbreen (Málek, M. 1993). 

Nedávný výzkum ukázal, že před 8 000 lety ledovec Jostedalsbreen kompletně 

roztál a před 5 000 lety se pak začal opět formovat. V malé době ledové, okolo roku 1750 

dosáhl opět svého maxima. K překvapení místních obyvatel byly jejich horské farmy 

pohlceny rozrůstajícím se ledovcem. Například farmu Tungøyane v Oldedalenském údolí 

pohltil ledovec Brensdalbreen a původní farmu Nigard ledovec Nigardsbreen (Podhorský, 

M. 2007). 



Magdaléna Franková: Na cestě severní částí západního Norska 
 

2013                                                                                                                                      25 

 

 

Obrázek 3.3 Ledovcový splaz Nigardsbreen (foto autor) 

3.2.2 Kulturní turistické atraktivity 

Urnes Stavkyrkje, sloupový kostel 

Kostel stojí v Urnes v prakticky nepozměněné podobě téměř 900 let. Sakrální 

památky tohoto typu jsou ve Skandinávii známy jako stavkyrkje. Z historického hlediska 

patří norské stavkyrkje mezi velmi ceněné stavby. Urneský sloupový kostel byl v roce 

1979 zapsán na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO. K rozhodnutí  

o připsání této významné stavby přispěl mimo jiné i fakt, že urneský stavkyrkje je nejstarší 

z 28 dochovaných staveb tohoto typu na území Norska. Použité dřevo ke stavbě stávajícího 

kostela bylo podle dendrologů poraženo mezi lety 1129 – 1130. V období let 1130 – 1350 

bylo v Norsku vystavěno přes 1 000 stavkyrkje. Historie budování kostela zaujímá dlouhé 

období, jednotlivé konstrukční prvky a vyřezávané dekorace jsou datovány od 2. poloviny 

11. století až do konce 18. století.  

Důvodem, proč se Urnes stavkyrkje zachoval ve vynikajícím stavu, je 

technologické řešení jeho dřevěného podstavce, jemuž je zamezen kontakt se základovou 
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půdou. Stavitelé tak zabránili vlhkosti a následující hnilobě vložením vrstvy kamenů pod 

základové trámy. Dřevo pro stavbu se nechalo důkladně proschnout a následně se natíralo 

vrstvami asfaltu. Teprve po této úpravě se opracovávalo na jednotlivé konstrukční prvky, 

nebo bylo dekorativně vyřezáváno. Hlavní sloupová konstrukce byla nejdřív sestavena 

jako tuhý rám a následně vztyčena do vzpřímené polohy (Anker, P. 2005). 

K zajímavým stavebním prvkům na kostele patří nosné oblouky neboli archivoly, 

zhotoveny z přírodně zahnutých částí stromů, tedy z částí, kde kořeny přechází v kmen. 

V interiéru stojí dále za povšimnutí středověké křeslo biskupa, závěsný kostěný lustr, 

nádherně vyřezávané a malované modlitební lavice. Celý koncept interiérové výzdoby 

doplňují modely lodí, zavěšených nad hlavami příchozích, které nesmí chybět v žádném 

skandinávském kostele. Symbolicky znázorňují lodě s norskými námořníky vyplouvajícími 

na moře. Exteriér kostela zaujme dekorativní dřevořezbou, která bohatě zdobí západní 

fasádu. Urnes stavkyrkje si dokázal zachovat nezaměnitelné dobové kouzlo, jenž doplňuje 

malebnost celé obce Urnes. 

 

Obrázek 3.4 Sloupový kostel v Urnes (foto autor) 
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Další významné stavkyrkje v kraji: Lom (viz Sognefjellsvegen), Borgund s jedinou 

původní zvonicí v Norsku, Ringebu a Hopperstad. 

3.2.3 Technické turistické atraktivity 

Železnice Flåmsbanen 

Technickým zázrakem kraje je nejstrmější železniční trať Flåmsbanen s převýšením 

846 m. Trasa Flåmské železnice je dlouhá 20 km a vlaková souprava převýšení překonává 

bez použití zubačky, či tažného kabelu. Vlak projíždí dvaceti tunely a kolem desítek 

vodopádů na trase Flåm – Myrdal. Cesta trvá 45 minut a končí v městě Myrdal na začátku 

pusté a holé náhorní plošiny Hardangervidda. 

 

Tunel Lærdal 

Nejdelší silniční tunel na světě je dlouhý 24,5 km a spojuje města Aurland  

a Lærdal, jako součást silniční komunikace mezi hlavním městem Oslo a Bergenem. 

V tunelu je v pravidelných intervalech nainstalováno speciální osvětlení, které má přivodit 

iluzi denního osvětlení, zabránit mikrospánku řidičů, nebo pomoci překonat strach 

z klaustrofobie. Bezpečnostní opatření jsou na vynikající úrovni. Potěšující je fakt, že se  

za průjezd tunelem neplatí mýtné, což je za tuto službu v Norsku dosti neobvyklé.  

  

 

Expozice Holvikejekta 

Jediná dochovaná loď veslařského typu svého druhu v Norsku pro nákladní 

přepravu, je zachována v obci Gloppen. Mezi 75 nákladními loděmi, které byly 

v Nordfjordu od roku 1845 využívány, jich bylo 39 právě z loděnice v Gloppenu. Stavba 

lodí byla od poloviny 19. století velmi výnosná. Během čtyř let se v Gloppenu postavilo na 

600 menších i větších, nejen nákladních, ale také osobních lodí.  

Podle nákresů Jamese Apalseta byla zhotovena tzv. Holvikejekta v roce 1881. Původní 

technická dokumentace lodi uvádí, že nejvyšší možné zatížení bylo až stopadesátihlavé 

stádo krav. Reálná zátěž dřeva, které bylo nejčastěji nakládáno a dováženo do Bergenu  

k prodeji, byla v závislosti na stupni jeho vysušení. Zpět z Bergenu se loď vracela 

s nákladem bílé mouky, cukru, soli nebo plátnem a mnohým dalším městským zbožím. 
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Takto loď vyplouvala jednou za tři až čtyři týdny, a posádku tvořilo šest mužů 

z Nordfjordu. 

Holvikejekta je součástí stálé expozice Norského národopisného muzea a skanzenu 

v Nordfjordu. Stálá expozice dále zahrnuje dobové artefakty, kostýmy, předměty denní 

potřeby a mnoho dalších cenných souborů. Do skanzenu bylo přeneseno celkem 43 

dochovaných staveb z let 1700 – 1800. Většina stavení je plně vybavena, součástí 

skanzenu jsou také hospodářské budovy, zvonice nebo udírna. 
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4 More og Romsdal  

4.1 Vymezení a charakteristika oblasti 

More og Romsdal je krajem ve středním Norsku, s rozlohou 15 114 km² a zahrnuje 

36 obcí ve 3 okresech. Těmi jsou Romsdal, Sunnmøre a Nordmøre s celkovým počtem 

259 400 obyvatel (Justis regjeringen.no, 2013). Poloha kraje hraničí na jihozápadní straně 

s krajem Sogn og Fjordane, na východě s oblastí Trøndelag a na jihovýchodě s krajem 

Oppland. Velkými krajskými centry jsou města Molde a Åndalsnes.  

Členění kraje More og Romsdal prošlo v dějinách mnoha významnými proměnami. 

Z historického hlediska bylo v roce 1675 významné vytyčení dělící linie, která se později 

stala i pomyslnou kulturní 

hranicí, rozdělila kraj na dva 

samostatné celky. V severní 

části byly odděleny oblasti 

Romsdal a Nordmøre, v jižní 

části kraje to byla oblast 

Sunnmøre a okolí 

Nordfjordenu, který podle 

součastného dělení spadá pod 

správu kraje Sogn od 

Fjordane. Toto mnohaleté 

rozdělení je příčinou silné odlišnosti v nářečí, architektonických i kulinářských tradic 

v kraji. Hranice kraje, jak je známe dnes, byly stanoveny v roce 1704, kdy se okolí 

Nordfjordenu vrátilo do správy sousedního kraje Sogn og Fjordane a utvořilo tak pomyslný 

kulturní můstek spojující oba jmenované kraje (Bakke, E. et al. 2005). 

V porovnání s krajem Sogn og Fjordane, kde jsou do přírodní scenérie zasazeny 

malé ovocné farmy, zde jsou typickými pastviny s dobytkem. Prosperují zde farmáři 

s chovem ovcí, koz a hovězího dobytka a drůbeží farmy. Zdejší obyvatele živí převážně 

chovatelství, častým zdrojem příjmu je rybolov a služby. Významnou veřejnou službou je 

osobní a nákladní lodní přeprava. V kraji je poměrně mnoho obydlený míst často 

dostupných pouze po vodě. Průmyslovými centry s lehkou průmyslovou výrobou jsou 

Obrázek 4.1 Členění kraje More og Romsdal (Møre og Romsdal - 

regjeringen.no, 2013) 



Magdaléna Franková: Na cestě severní částí západního Norska 
 

2013                                                                                                                                      30 

 

města Rauma, Sunndalsøra a Molde. Nezanedbatelným zdrojem příjmu a pracovních 

příležitostí je samozřejmě cestovní ruch.  

4.1.1 Hory regionu 

Dovre 

Horská oblast Dovre pozvolna přechází ze severních částí oblastí Jotunheimen  

a Rondane, a tvoří přibližnou hranici mezi kraji More og Romsdal a Sør-Trøndelag. 

Přesnější lokalizace zasazuje Dovre mezi údolí Romsdal a nejzazší výběžky 

Romsdalfjordenu a Sunndalsfjordenu. Dominují zde tvary glaciálního působení. Hory  

na severu od masivu Snøhetty (2 286 m n. m.) – nejvyššího vrcholu v těchto horách, jsou 

rozmanitého složení díky hlubokému vrásnění. Do masivu Snøhetty, kde byla velmi 

aktivní ledovcová činnost, ledovec vyhloubil kar obrovských rozměrů východně  

od vrcholku (Málek, M. 1993) 

 

Rondane 

Tato horská oblast s malým počtem ledovců se tyčí mezi údolími Gudbransdalen  

a Østerdalen. Tvoří ji čtyři masivy Rondvasshøgdi, Høgronden Smiubelgen a Stygghøin, 

které brázdí tři údolí Dørålen, Rondvassdalen a Langglupdalen. Převažující horninou 

těchto hor je sparagmit – pískovec obsahující málo živin. Hory jsou z části tvořeny 

pískovcem (Málek, M. 1993). V roce 1962 byla velká část tohoto masivu, o rozloze 600 

km², zahrnuta do Národního parku Rondane. 

 

Reinheimen 

Je oblast vymezená hlavně z důvodu stanovení Národního parku Reinheimen, který 

se rozkládá na rozloze téměř 2 000 m². Stanovená hranice na jihu zahrnuje údolí Ottadalen, 

na severu údolí Romsdalen a západně město Tafjord. Většina hor této oblasti vystupuje 

z okolních fjordů – Torfjorden, Sunnylvsfjorden, Sykkylvsfjorden a Storfjorden.   
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4.1.2 Národní parky regionu 

Národní park Dovrefjell-Sunndalsfjella 

Původní Dovrefjellský národní park je od roku 2002 rozšířen a prezentován jako 

Dovrefjell-Sunndalsfjellský NP. Podle Málka (1993) zde byly nalezeny vzácné glaciální 

relikty a oblast nálezu je od roku 1911 vyhlášena rezervací. Oblast NP  

Dovrefjell-Sunndalsfjella je rozlehlá, a chráněnými územími propojena s dalšími 

významnými NP Rondane a Dovre v krajích Hedmark až Oppland. Zvláště atraktivní flóra 

roste v údolí Drivdalen a na hoře Knutshø východně od Kongsvollu. V oblati Snøhetty žijí 

stáda divokých Sobů severských Rangifer tarandus. V NP Dovrefjell-Sunndalsfjella se 

hojně vyskytuje pižmoň Ovibos moschatus.  

Za zmínku stojí také chráněné močály Fokstumyrene na dovrefjellské plošině, kde 

se hojně vyskytují ptačí kolonie, nejčastěji brodivých ptáků. Hlavní horninou tvořící tyto 

hory je rula protkaná fylitem a sparagmitem. Rula i sparagmit špatně zvětrávají a tvoří 

chudé půdy, rostlinný život zde není tedy příliš pestrý. Fylit naopak tvoří bohatší morénové 

půdy s bohatou a zajímavou flórou i faunou ve východní části dovrefjellské plošiny 

(Málek, M. 1993). 

 

Národní park Reinheimen  

Území NP Reinheimen tvoří pomyslný trojúhelník mezi horskou oblastí Ottadalen 

na jihu, údolím Gudbrandsdal na severovýchodě a mezi údolím Valldal a obcí Tafjord na 

západě. Park byl založen v roce 2006 a rozloha 1 974 km² částečně zahrnuje i přilehlé 

chráněné oblasti. 

Ve východní oblasti NP Reinheimen se přírodní ráz mírně odlišuje od krajiny 

Západních fjordů. Nedominuje zde dramatická krajina s ostrými vrcholy a hluboké kaňony 

řek. Zde je terén mírnější, převažují roviny a zaoblené kopce. Údolí jsou široká  

a protékající řeky mají nižší průtok. 

V západní oblasti dosahují nejvyšší hory obvyklé výšky 2 000 m n. m. a oddělují ji 

zalesněná údolí.  Severní část území parku je v letních měsících intenzivně navštěvována 

turisty, kteří míří k Trollí stezce a Trollí stěně. Park poskytuje vhodné podmínky  

pro početná stáda Sobů severských Rangifer tarandus, počet jedinců je zde odhadován na 

2 000 ks.  
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Národní park Rondane 

Část horské oblasti Rondane o rozloze 572 km² byla vyhlášena Národním parkem 

Rondane v roce 1962. Jedná se tak o nejstarší NP v Norsku. NP Rondane pouze okrajově 

zasahuje do kraje More og Romsdal, jeho centrální část náleží do kraje Oppland  

a Hedmark. Přibližně 170 km² z rozlohy parku leží ve vyšší alpínské zóně. Hranice tohoto 

pásma probíhá v této oblasti v rozmezí 1 300 – 1 500 m. n. m. Zdejší ekosystém zahrnuje 

28 druhů savců převážně lišky Vulpes vulpes, hranostajové Mustela erminea a lasičky 

Mustela nivalis a 124 ptačích druhů. Jehličnaté lesy na území NP zasahují jen okrajově, 

dominuje zde Bříza zakrslá Betula nana a porost lišejníků. Nejpozoruhodnější rostlinou 

oblasti je pryskyřník Ranunclus glacialis, vyskytující se ve výšce nad 1 750 m n. m.  

4.2  Hlavní turistické atraktivity 

Zavítat do kraje More og Romsdal se rozhodne cca 700 000 (Forside-SSB, 2013) 

návštěvníků ročně. Lákají je strhující přírodní scenérie, rozmanitost rekreačních aktivit  

a vysoká úroveň služeb cestovního ruchu. Dobře dostupná jezera poskytují mnoho forem 

rekreace. Služby cestovního ruchu jsou zde zaměřeny na rybolov, cyklistiku, adrenalinové 

sporty jako je např. basejumping a paragliding, pěší turistiku, vysokohorskou turistiku, 

mototuristiku. V zimě je oblast vyhledávána běžkaři a lyžaři. Výborné zázemí letních 

autokempů zajišťuje nejčastější způsob ubytování. 

4.2.1 Přírodní turistické atraktivity 

Geirangererfjorden a blízké okolí 

Fjord, jenž dosáhl v roce 2005 na zápis na seznam světového kulturního dědictví 

UNESCO. Toto nesmírně krásné místo je klasickou zastávkou na poznávací trase kolem 

norských fjordů nejen velkých výletních lodí. Celých 15 km dlouhý fjord je ramenem 

Storfjordenu. Geirangerfjorden je místy jen přibližně 500 m široký, a v celé délce  

ho obklopují strmé stěny, po kterých se řítí desítky dlouhých a divokých vodopádů 

s poetickými názvy. Vysoko nad fjordem byly v minulosti vystavěny dnes již osamocené 

horské farmy, které dokreslují jedinečné panorama fjordu. Fjord uzavírá městečko 

Geiranger, které je velmi dobře vybaveno pro potřeby turistů.  

Nad údolím Geirangerfjordenu ve výšce 1 500 m n. m. se tyčí proslulá přírodní 

vyhlídka Dalsnibba. Druhým známým vyhlídkovým místem, lépe dostupným, jelikož leží 
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u hlavní silnice vedoucí do údolí je Flydalsjuvet. Výchozí bod, ze kterého je možno pořídit 

klasickou fotografii Geirangerfjordenu.   

Na opačné straně vyhlídek, směrem k severu vede proslulá Ørnesvingen neboli Orlí 

cesta. Jedná se o úsek silnice Rv63 směrem na město Eidsdal, tvořen 11 velmi ostrými 

zatáčkami. 

 

Obrázek 4.2 Geirangererfjorden (foto autor) 

 

Trollveggen – Zeď Trollů  

Je součástí horského masivu Trolltindene v údolí Romsdalen, nedaleko měst 

Åndalsnes a Molde. Zeď Trollů spadá pod správu NP Reinheimen, jedná se o nejvyšší 

svislou skalní stěnu v Evropě. Od základny po nejvyšší vrcholek bylo naměřeno 1 800 m, 

nejstrmější převis je dlouhý 50 m (Podhorský, M. 2007). Díky velmi dobrým 

horolezeckým podmínkám, je toto místo prestižním cílem horolezců z celého světa,  

ale také jedno ze šesti nejobtížnějších skalních lezení na světě.  
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Trollstiegen – Cesta Trollů 

Tato populární 6 km dlouhá trasa je součástí turistické atraktivity horského masivu 

Reinheimen. Jedná se o úsek silnice Rv63 na trase mezi městy Åndalsnes a Valldal. 

Dramatický zjev tohoto úseku přidává na turistické oblíbenosti, zahrnuje stoupání 9% 

(Podhorský, M. 2007) v jedenácti prudkých serpentinách a přejezd přes kamenný most 

v blízkosti 180 m vysokého vodopádu Stigfossen. Úzkou silnici rozšiřují vyhlídkové 

plošiny, které mohou často sloužit i jako prostor pro vyhnutí protijedoucích vozidel.  

Po zdolání tohoto řidičsky náročného úseku, se návštěvníkům naskytne, z nově 

rekonstruovaných a architektonicky skvostně řešených vyhlídek, nádherný pohled  

do údolí Istedalen (viz obr. 2.11), jenž je ukázkovým výtvorem postupu ledovce. Trasa 

byla vyhlášena Národní turistickou trasou Norska.  

4.2.2 Kulturní turistické atraktivity 

Lesja muset 

Komplex skanzenu pod širým nebem tvoří 12 budov představujících tradiční farmy 

ve vnitrozemí. Přibližují venkovskou kulturu, práci, řemesla a životní podmínky především 

v době 18. a 19. století.  

 

Skalní umění v Nesset 

Jedná se o sbírku skalního prehistorického umění, s prvky starými až 6 000 let. 

Výjevy jsou rozděleny do tří pásem. První pásmo se nachází ve výšce 24 m nad hladinou 

Eresfjordenu a je složeno z 53 rytin připomínajících jeleny a soby. Druhé pásmo, o 500 let 

mladší, zobrazuje velryby a jeleny, a je vyobrazeno o 4 metry níže než pásmo první. Dílo 

doplňuje dalších 13 polí blíže neidentifikovatelných tvarů z doby před 3 000 let.  

 

Ålesund 

Přístavní město, které v roce 1904 postihl ničivý požár, jemuž centrum města zcela 

podlehlo a muselo být od základu znovu vystavěno. V době, kdy secese dosáhla v Evropě 

svého rozkvětu, se její vliv dostal až k severu, a secesními prvky byla ovlivněna  

i architektura nově vznikajícího Ålesundu. Kombinace tradičních dřevěných rybářských 

domů s jemnými motivy secese dalo městu jedinečné architektonické kouzlo. Turisticky 
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vyhledávaný je vrchol Aksla s vyhlídkou Kniven, z něhož se dostává celkový výhled  

na centrum města s přístavem. 

 

Kristiansund 

Toto ostrovní město je centrem v oblasti Nordmøre, rozkládá se na celkem  

čtyřech ostrovech, propojených podmořským tunelem. Mimo jiné i mezi kristiansundskými 

ostrovy působí od roku 1876 lodní doprava tzv. sundbåte, která je prohlášena za nejstarší 

veřejnou přepravu, fungující v nepřetržitém provozu. Město je významným rybářským 

centrem, a atmosféra tradičního rybářského řemesla je s městem silně spjata. Kolonie 

rybářských domků, přístavních staveb a staré světelné majáky tvoří typické panorama 

města.  

 

Grip 

Malebná vesnička v blízkosti Kristiansundu se rozprostírá na skalnatém ostrově  

o velikosti necelého jednoho km² a na miniaturních ostrůvcích, kterých je v okolí Gripu  

na 80. Tvoří ji malé dřevěné domečky těsnající se do středu ostrova, natřené světlými 

pastelovými barvami. Vesnice byla v minulosti významná díky lovu tresek, které se zde 

hojně vyskytovaly. Po jejich ústupu většina původních obyvatel Grip opustila. Vesnička je 

ikonou rybářské kultury, svědčí o tom i stavba majáku z roku 1888. 

4.2.3 Technické turistické atraktivity 

Atlanterhavsvegen, Atlantská oceánská cesta 

Již v roce 1909 přišlo na první plány vybudování komunikace, která by propojila 

ostrovy západního pobřeží. Unikátní dopravní stavba spojuje 17 ostrůvků od města 

Kristiansund až k městu Bud. Hlavní úsek silnice má jen necelých 8 km, i přesto byl 

označen za trasu nejlepšího silničního výletu na světě a první Národní turistickou trasou 

Norska. Tato ocenění si nese nejen pro své zajímavé architektonické řešení osmi mostních 

konstrukcí,  

o které se dynamicky tříští mořský příboj, ale také pro své přirozené začlenění do reliéfu 

pobřeží.  
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Obrázek 4.3 Atlantská oceánská cesta (©Jarle Wæhler, Atlanterhavsvegen, 2013) 

 

Železnice Raumabenen 

Absolvovat jízdu po historické železniční trati mezi městy Dombås a Åndalsnes je 

jedna z možností, jak se vydat na cestu nádhernou norskou krajinou. Trasa vede přímo pod 

pověstnou Trolí stěnou, dlouhým údolím Romsdalen, podél řeky Rauma, těsně míjí několik 

burácejících vodopádů a součástí trasy jsou i přejezdy přes historické kamenné mosty. 

Výhledy z vagónu vlaku jsou tak výjimečným zážitkem, že 114 km dlouhá trať od roku 

1993 slouží převážně turistům. 
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5 Vlastní poznávací trasa regiony Sogn og Fjordane  

a More og Romsdal 

V této kapitole jsem sestavila návrh vlastní poznávací trasy kraji Sogn og Fjordane 

a More og Romsdal. V každém kraji je uvedeno jedno pobytové místo, jako základna  

pro pořádání hvězdicových výletů do okolí. Popis hvězdicového výletu vždy zahrnuje 

tabulku shrnující údaje o trase, mapový podklad a krátký popis. V tabulkách jsou také 

uvedeny náročnosti jednotlivých tras, přičemž platí že:  

Vysoce náročná – několikahodinové túry, včetně celodenních. Vysokohorské prostředí, 

úseky po okrajích ledovce, brodění mělkých potoků, podmáčený terén, kamenitý terén 

apod. Nevhodné pro děti do 12 let.  

Středně náročná – půldenní túry. Horské prostředí, podmáčený terén, kamenitý terén.  

Mírně náročná – přejezdy autem. Pěší prohlídky měst, turistických atraktivit, krátké 

vycházky.  

Nenáročná – převaha cestování autem, mototuristika. Prohlídky měst, turistických 

atraktivit. 

5.1 Hvězdicové výlety v okolí Lustrafjordenu (Sogn og Fjordane) 

Sognefjorden svými výběžky proniká do srdce norských hor. Jedno z jeho ramen je 

pojmenováno podle města Luster na západním břehu. V čele 40 km dlouhého 

Lustrafjordenu, který pozvolně přechází v údolí Fortundalen, a na východním břehu fjordu 

se rozkládají malé ovocné sady, kde se v letních měsících sklízí bohatá úroda bobulovitého 

ovoce, jako jsou ostružiny, maliny, borůvky nebo brusinky. Oblast Lustrafjordenu je, 

kromě ovoce, významným dodavatelem lískových ořechů z ořechových sadů.  

Oblast je obydlena celoročně a jejím správním městem je Luster. Pod správu 

Lusteru patří menší městečka, kde počet obyvatel nepřesahuje hranici 400 obyvatel  

a převážně zemědělské osady, které se podél fjordu střídají s ovocnými sady. Břehy 

Lustrafjordenu kopíruje úzká silnice od obce Solvorn na západním břehu, přes Luster, obec 

Skjolden v samém čele fjordu, a dále po východním břehu přes malé zemědělské osady,  

až po osadu Urnes na malém výběžku přesně naproti obce Solvorn. Silnice a pravidelná 

lodní přeprava osobním trajektem mezi Urnes a Solvornem, tak tvoří 79kilometrový okruh 

kolem fjordu.  
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Díky strategické poloze Urnes na východním výběžku, jenž otevírá Lustrafjorden, 

dobré dopravní obslužnosti a atraktivitě okolí, je Urnes zvolen výchozím bodem 

hvězdicových výletů do okolí Lustrafjordenu. 

 

Obrázek 5.1 Okolí Urnes (foto autor) 
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5.1.1 Urnes – Urnes stavkyrkje 

Tabulka 5.1 Přehled trasy Urnes – Urnes stavkyrkje (vlastní zpracování) 

 
 

 

Obrázek 5.2 Plán trasy Urnes - Urnes stavkyrkje (FINN kart, 2013) 

 

Mohlo by se zdát, že díky atraktivitě památky UNESCO (viz obr. 3.4) bude v Urnes 

nespočet komerčních lákadel pro turisty, ale není tomu tak. V letní sezoně nabízí možnost 

posezení jediná místní kavárna, situovaná v bývalé stáji v bezprostřední blízkosti kostela. 

Kavárna nabízí posezení v domáckém prostředí, a v nabídce hosté naleznou převážně 

domácí ovocné koláče, osvěžující ovocné šťávy a kávu.  Prodává se zde i ovoce nasbírané 

v přilehlých sadech. Kostel spravuje Spolek pro zachování norských historických památek, 

Fortidsminneforeninga a jeho členové vedou i malé infocentrum, v jehož prostorách je 

možno zhlédnout doprovodnou výstavu vybraných cenných artefaktů pocházejících 

z kostela. 

V letní sezóně, tedy od 1. června – 31. srpna je kostel otevřen každý den, po 

předchozí domluvě je možná prohlídka kdykoliv po zbytek roku.  

délka trasy výchozí místo cílové místo náročnost trasy typ trasy poznámka

0,9 km Urnes Urnes stavkyrkje nenáročná pěší značená trasa
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5.1.2 Urnes – Kinsedalen gruvet 

Tabulka 5.2 Přehled trasy Urnes – Kinsedalen gruvet (vlastní zpracování) 

 
 

 

Obrázek 5.3 Plán trasy Urnes - Kinsedalen gruvet (FINN kart, 2012) 

 

V okolí dolu Kinsedalen gruvet dnes stojí pouze pár zbývajících hornických objektů  

a pozůstatky dopravní dráhy, připomínající dobu hektické těžby v období 2. Světové války.  

Důl dodával surovinu k výrobě hliníku. V roce 1918 Norská těžební společnost Hydro, 

zakoupila práva k těžbě a od téhož roku zaměstnávala v Kinsedalen až cca 400 

zaměstnanců.  

Těžba anortitu byla ukončena v roce 1944. V letech 1946 až 1952 byla stará důlní budova 

v Kinsedalen využívána jako prostory odborného učiliště a hornické školy. Během tohoto 

období, navštěvovalo školu celkem 200 studentů. Po ničivém požáru v roce 1952 byla 

škola přestěhována do města Sogndal. 

délka trasy výchozí místo cílové místo náročnost trasy typ trasy poznámka

0,9 km Urnes Kinsedalen gruvet mírně náročná pěší aluminiový důl
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Areál je volně přístupný, štoly jsou uzavřeny. Nad odvodňovací štolou vede podél zarostlé 

dopravní dráhy neudržovaná cesta k výše položené štole. 

5.1.3 Urnes – Nigardsbreen (Jostedalsbreen) 

Tabulka 5.3 Přehled trasy Urnes – Nigardsbreen (vlastní zpracování) 

 
 

 
Obrázek 5.4 Plán trasy Urnes - Nigardsbreen (FINN kart, 2012) 

 

Splaz největšího evropského ledovce Jostedalsbreen (viz obr. 3.3) je pojmenován 

po farmě Nigard, jejíž pozemky byly v roce 1748 při růstu ledovce zasaženy. V období let 

1700 – 1750 se ledovcový jazyk rozrostl o 3 km² směrem do údolí Breelvi. Příčinou růstu 

bylo dlouhodobě silné ochlazení, které v období let 1741 – 1744 naprosto zničilo ovocné 

délka trasy výchozí místo mezisoučet km cílové místo náročnost trasy typ trasy poznámka

90,0 km Urnes 90,0 km seřadiště Nigard doprava autem moto

4,0 km seřadiště Nigard 94,0 km Nigardsbreen vysoce náročná ledovcový výstup nutná výstroj
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sady a včelstva v údolí. Ve srovnání dosahu ledovcového splazu s rokem 1750 odtálo 

dnešní čelo ledovce o 4,5 km (Pollmann, B. 2000). 

Po průjezdu tříkilometrovým placeným úsekem od obce Nigard, podél tyrkysově 

modré řeky k ledovcovému splazu Nigardsbreen, se nabízí možnost výšlapu po samotném 

ledovcovém splazu. Za úplatu je možno zapůjčit si lezecké vybavení a zajistit doprovod 

průvodce. Trasa s průvodcem začíná na seřadišti. Zahrnuje nenáročný přechod spodní 

morény ledovce až k jeho samotnému čelu. Za pomoci maček a při dodržování pokynů 

původce je působivým zážitkem se po ledovci pohybovat. Výstup a sestup, tedy zaplacený 

program trvá cca 2,5 hod. Nigardsbreen je přístupný pouze v letních měsících.  

Oblast Jostedalsbreen je atraktivní turistickou oblastí již po několik desítek let a to 

zejména v rámci ledovcových túr a horolezectví. Poslední dobou se staly populárními  

tzv. výlety pro náročné turisty. Tento pojem se používá pro několikadenní přechody 

v doprovodu odborného průvodce nebo pro překonávání značených úseků ledovcového 

příkrovu na lyžích.  

Mezi oblíbené trasy náročné obtížnosti, patří okruh vedoucí na Lodalskåpa, 

nejvyššího vrcholu ledovce Jostedalsbreen. Vzhledem k faktu, že ledovcové túry jsou 

poměrně nebezpečné, je nezbytně nutné mít vhodné vybavení a dostatek zkušeností.  

Pro méně zkušené nabízí infocentrum NP Jostedalsbreen nabídku řady průvodcovaných 

tras s odborným dohledem a možností zapůjčení vybavení.  

Staré cesty, propojující údolí, vedou také kolem ledovcového příkrovu, např. přes 

soutěsku Oldeskaret a Supphelleskaret a nabízí mnoho zážitků v podobě 

nezapomenutelných výhledů do krajiny při procházkách po značených stezkách. 

Velmi příjemné a nenáročné vycházky lze realizovat prostřednictvím turistických 

tras okolo údolí Krundalen, Kjendalen a Austerdalen vedoucích přímo k ledovci.  Výstup 

na vrchol Lodalskåpa (2 083 m n. m.), který je také nazývaný Vestlandsdronninga, 

v překladu Královna západního Norska, zabere celý den a vyžaduje vybavení na ledovec a 

pro vysoký stupeň náročnost také lepší kondici.  
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5.1.4 Urnes – Tausasva 

Tabulka 5.4 Přehled trasy Urnes – Tausasva (vlastní zpracování) 

 
 

 

Obrázek 5.5 Plán trasy Urnes – Tausasva (FINN kart, 2012) 

 

Pěší turistická trasa, začíná na polní cestě za Urneským stavkyrkje. Cesta se stáčí 

nad osadou Urnes, vede přes několik soukromých pozemků, což ale v Norsku není nic 

neobvyklého. Turisty čeká před vstupem na pozemek upozornění vlastníka s případnými 

zákazy nebo upozorněními, nejčastěji ohledně pasoucích se ovčích, dobytčích či jiných 

stád. Trasa není příliš udržována, turista se může setkat s nečitelným značením, proto se 

doporučuje mít s sebou mapu dané oblasti.  

Z vrcholu Tausasva (928 m n. m.) se nabízí okouzlující výhled přes Lustrafjorden 

na jezero Hafslovatnet, jehož hladina se nachází ve vyšší nadmořské výšce než je hladina 

Lustrafjordenu. Toto panorama vytváří tak působivý a neobvyklý pohled, až by se mohlo 

zdát, že jde o optický klam. Trasa je v zimě nepřístupná. 

 

délka trasy výchozí místo cílové místo náročnost trasy typ trasy poznámka

4,9 km Urnes Tausasva (928 m n. m.) středně náročná pěší zašlé značení trasy
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Obrázek 5.6 Výhled na jezero Hafslovatnet (foto autor) 

5.1.5 Urnes – Solvorn 

Tabulka 5.5 Přehled trasy Urnes – Solvorn (vlastní zpracování) 

 
 

  

Obrázek 5. 7 Plán trasy Urnes – Solvorn (FINN kart, 2013) 

délka trasy výchozí místo mezisoučet km cílové místo typ trasy poznámka

4,0 km Urnes 4,0 km Solvorn trajekt spojení trajektem
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Nenáročný výlet na protější břeh Lustrafjordenu zajistí pravidelná lodní přeprava 

osobním trajektem na trase Solvorn – Urnes – Solvorn. Tento spoj je v letní sezoně 

provozován 9krát denně, a jeho plavební řád navazuje na harmonogram prohlídek kostela 

v Urnes. Cesta na protější břeh trvá cca 10 minut. Mimo letní sezónu je plavební řád 

trajektu omezen pouze na čtyři spoje denně. 

Název obce Solvorn pochází z původních slov „sol“ – slunce a „vernet“ – ochrana. 

Vysvětluje se jako „solvernet“, vesnice, která ochraňuje slunce. Tímto názvem 

pojmenovali obyvatelé Urnes původní malou vesnici na protějším břehu. Uvědomovali si 

významnou polohu Urnes, díky níž je Urneský výběžek zaplavován světlem zapadajícího 

slunce, ještě dlouho poté, co Solvorn je již zahalen ve stínu. V minulosti byl Solvorn 

významným obchodním centrem celé oblasti Lustrafjordenu, dnes je obec oblíbeným 

turistickým centrem.  
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5.1.6 Urnes – Feigefossen – Skjolden – Rundnossi 

Tabulka 5.6 Přehled trasy Urnes – Feigefossen – Skjolden – Rundnossi (vlastní zpracování) 

 
 

 
Obrázek 5.8 Plán trasy Urnes - Skjolden - Rundnossi – Feigefossen (FINN kart, 2013) 

 

Obce Skjolden v samém čele Lustrafjordenu je jednou ze zastávek velkých 

výletních lodí na své plavbě kolem Norských fjordů. Obec, která čítá okolo 400 obyvatel, 

několikrát za letní sezónu, na pár hodin, přivítá stovky pasažérů výletní lodě a stane se tak 

nejlidnatějším bodem v širém okolí. Ve Skjoldenu je na příliv návštěvníků připraveno 

velmi dobře vybavené infocentrum a ráj pro milovníky suvenýrů. 

Pěší trasa na vrchol Rundnossi vede po polní cestě mezi pastvinami a na hranici 

lesa přechází v užší kamenitou lesní cestu. Nad úzkým pásem lesa se začíná rozprostírat 

fjell, kde typickým porostem jsou lišejníky a mech. Trasa vede přes sezonní pasteveckou 

délka trasy výchozí místo mezisoučet km cílové místo náročnost trasy typ trasy poznámka

13,4 km Urnes 13,4 km Feigen doprava autem moto

18,5 km Feigen 31,9 km Feigenfossen nenáročná pěší značená trasa

2,0 km Feigen 33,9 km Skjolden doprava autem moto

18,2 km Skjolden 52,1 km Rundnossi (1 080 m n. m.) středně náročná pěší značená trasa



Magdaléna Franková: Na cestě severní částí západního Norska 
 

2013                                                                                                                                      47 

 

osadu Rebnislii. Ve vyšších částech fjellu, se může turista, setkat s podmáčeným terénem, 

který může být místy težce překonatelný.  

Trasa je přístupná pouze v letní sezóně, v zimním období hrozí nebezpečí lavin. 

Na zpáteční cestě do Ures, je plánována přestávka v malé osadě Feigorn, kterou projede 

bez zastavení jen málokterý turista. Velmi poutavá dominanta – vodopád Feigefossen, 

burácivě dopadá přibližně 1 km od hlavní cesty. Trasa k němu vede přes soukromý 

pozemek, přes který je vytyčena pěšina.  
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5.2 Přejezd Urnes – Sognefjellsvegen – Lom – Geiranger  

– Eidsdal – Linge – Ålesund – Øverås 

Tabulka 5.7 Přehled trasy Urnes – Sognefjellsvegen – Lom – Geiranger – Eidsdal – Linge – Ålesund – 

Øverås (vlastní zpracování) 

 
 

 
Obrázek 5.1 Plán trasy Urnes - Sognefjellsvegen - Lom - Geiranger - Eidsdal - Linge - Ålesund – Øverås 

(FINN kart, 2013) 

  

Pro přejezd do druhého pobytového místa v kraji More og Romsdal je nejvhodnější 

trasa začínající na silnici Rv55 vedoucí od Lustrafjordenu směrem na město Lom s úsekem 

Sognefjellsvegen (viz obr. 3.2). Přejezd Sognefjellu je pozoruhodným zážitkem, náhorní 

plošina obrovských rozměrů, působí jako z jiného světa. Tento dojem podporují  

i futuristická, architektonicky skvostná odpočívadla podél silnice.  

délka trasy mezisoučet km výchozí místo cílové místo komunikace poznámka

111,8 km 111,8 km Urnes Lom Rv15 viz Sognefjellet

96,3 km 208,1 km Lom Geiranger Rv15,Rv63

25,8 km 233,9 km Geiranger Eidsdal Rv63 nocleh

3,0 km 236,9 km Eidsdal Linge Rv63 přeprava trajektem

88,2 km 325,1 km Linge Ålesund Rv650,E39,E136

212,1 km 537,2 km Ålesund Øverås E136
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Lom, město v srdci horské přírody je dopravním uzlem západní části středního 

Norska. Dominantou je sloupový kostel Lom stavkyrkje, který stojí v samém centru města. 

Není tak vzácný jako kostel v Urnes, nese si však stejný půvab. Přístavby v pozdějších 

letech ho rozšířily o dvě lodě, čímž daly kostelu současný půdorys ve tvaru kříže. 

Půdorysem a rozlohou přilehlého hřbitova se řadí k těm největším. Z Lomu vede přehledná 

silnice Rv15, k dalšímu zastavení na trase přejezdu plánovaném v Geirangerfjordenu. 

Silnice Rv63 prudce klesající do údolí Geirangerfjordenu nabízí několik 

bezpečných zastavení k výhledu na majestátný Geirangerfjorden (viz obr. 4.2). Zájemci  

o bezkonkurenční výhled mohou z hlavní silnice odbočit na placenou vyhlídku Dalsnibba. 

Po sjezdu do údolí, do městečka Geiranger v samém čele stejnojmenného fjordu, se nabízí 

možnost zakoupení lístků na výletní parník. Parník proplouvá celým ramenem fjordu  

a zpět. Plavba trvá cca hodinu a půl.  

Přejezd pokračuje dále po silnici Rv63, úsekem pojmenovaným jako  

Ørnevegen – Orlí cesta.  Serpentiny tohoto úseku mohou i zkušeného řidiče přivést  

do rozpaků. Silnice dále pokračuje do obce Eidsdal, kde je zajištěn nocleh v kempu. 

Další den zahájí několikaminutová plavba trajektem napříč přes Norddalsfjorden  

do přístavu Linge. Přejezd pokračuje ve směru k přímořskému městu Ålesund, kde je 

plánováno delší zastavení. Město je secesním klenotem severu, a na jeho prohlídku je 

vyhrazeno více času. Jako ideální první zastavení, před příjezdem do města, se nabízí 

návštěva vyhlídky Kniven, z níž se zdá natěsnané centrum města poměrně přehledné. 

Secesní architektura přístavního města je okouzlující. Obrovský moderní přístav je 

zajímavým kontrastem pro úzké uličky s milými dřevěnými rybářskými domky při pobřeží. 

Secesi zasvěcené muzeum, sloužící i jako kulturní centrum, zve k návštěvě všechny 

milovníky tohoto jemného a překrásného uměleckého slohu.  

V odpoledních hodinách pokračuje přejezd z poslední zastávky v Ålesundu 

k cílovému místu – obci Øverås v oblasti Romsdal. 

5.3 Hvězdicové výlety v okolí Øverås (More og Romsdal) 

Øverås je malá obce, obklopena horami Dovre, ležící v blízko čela  

Eresfjordenu – ramena Romsdalenfjordenu. Správním centrem je město Nesset. V okolí se 

nachází mnoho ledovcových jezer v různých nadmořských výškách, úžasných divokých 

vodopádů a průzračných řek. Nížiny podél řek bývají využívány jako pastviny. 
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Venkovskou atmosféru dokreslují zemědělské farmy s rozlehlými pozemky a volně se 

pasoucím dobytkem. 

Nedílnou součástí okolí Øverås jsou rybářské základny, které od poloviny června, 

kdy zde začíná rybářská sezóna, slouží jako zázemí přijíždějícím rybářům. Přes rybářskou 

sezónu, tj. od poloviny června do poloviny září, se zde konají významné soutěže a pořádají 

festivaly s rybí tématikou.  

V okolí Øverås jsou k dispozici tzv. selvbetjeningshytte neboli samoobslužné 

chaty. Tyto vysokohorské chaty jsou volně přístupné. Slouží k přespání při přechodech 

nebo vícedenních túrách, a jsou proto jen jednoduše vybaveny pouze nezbytným 

zařízením. Pro případ nouze jsou v chatě k dispozici základní potraviny a zdravotnický 

materiál. Chaty spravuje Den Norske Turistforenin – Norský turistický klub a 

dobrovolníci. Dobrovolný je i poplatek za využití. 

 

Obrázek 5.2 Okolí Øverås (foto autor) 
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5.3.1 Øverås – Rausand 

Tabulka 5. 8 Přehled trasy Øverås – Rausand (vlastní zpracování) 

 
 

 
Obrázek 5.11 Plán trasy Øverås – Rausand (FINN kart, 2013) 

 

V roce 1840 místní obyvatel jménem Ola Hola na svém pozemku objevil horninu, 

která byla odlišná – těžší a červenější od běžné žuly v okolí. Vzorky horniny zaslal  

do Trondheimu, kde mu bylo potvrzeno, že se jedná o železnou rudu. K otevření rudného 

dolu však došlo až o 35 let později. V roce 1875 koupil jistý Martin Lied právo k těžbě 

rudy, a první vytěžené tuny putovaly v roce 1877 do americké Philadelphie. V roce 1899 

bylo vytěženo 1 714 tun železné rudy s vysokým podílem oxidu titaničitého  

a v roce 1907 těžba překonala hranici 3 000 vytěžených tun. Po smrti majitele dolu v roce 

1908 přichází z norského hlavního města nový investor Sam Eyde s obrovským kapitálem, 

a rozšiřuje areál o nové pozemní stavby, třídírnu rudy s drtící technikou, těžní věž  

a moderní těžební stroje.  

Další vývoj hovoří o krizi během 1. Světové války a následné konzervaci dolu. Dne 

8. července roku 1927 se novým majitelem dolu stává Christian Spigerverk, a podněcuje 

délka trasy výchozí místo cílové místo náročnost trasy typ trasy poznámka

31, 1 km Øverås Rausand doprava autem moto nutná rezervace
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místní rozvoj obnovením těžby. Moderní důl s názvem Rødsand Gruber s 200 zaměstnanci 

dosahuje v letech 1960 – 1970 vrcholné těžby 120 000 tun magnetitu o složení 65% železa 

a 0,5% vanadu. Těžba železné rudy v roce 1982 upadá, a do roku 1987 se Rødsand Gruber 

zaměřuje už pouze na těžbu kameniva (Eventyret på Raudsand-Kortreist, 2013).  

V budově hornického muzea je možno celoročně shlédnout výstavu černobílých 

fotografií, dokumentujících každodenní život v dole, expozici těžebních nástrojů  

a hornických map a minerální sbírku z lokality Rausand.  

5.3.2 Øverås – Eresfjord 

Tabulka 5.9 Přehled trasy Øverås – Eresfjord (vlastní zpracování) 

 
 

 
Obrázek 5.3 Plán trasy Øverås – Eresfjord (FINN kart, 2013) 

 

délka trasy výchozí místo cílové místo náročnost trasy typ trasy

6,7 km Øverås Eresfjord mírně náročná pěší
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Pěší turistický výlet podél řeky Eiry, která pramení v Aursjøen (856 m n. m.) jako 

divoká řeka Aura. Po 87 km řeka Aura v údolí Eikesdalen vtéká do jezera Eikesdal, a je 

jeho součástí po celých 22 km. Z jezera už jako řeka Eira, vtéká po 7 km  

do Eresfjordenu. V tomto úseku platí přísná sezonní rybářská opatření, řeka Eira je 

přirozenou líhní Lososa obecného Salmo salar a Pstruha obecného Salmo trutta. 

Eresfjorden je známou rybářskou oblastí, specifické rybářské chaty jsou zde 

nejčastěji pronajímanými turistickými objekty. Rybářská turistika zde má svou tradici. 

Roku 1863 do Eresfjordenu dorazili Britové, a zdejší podmínky jim natolik vyhovovali,  

že zde nechali vystavět dvě „losos vily“, které dodnes slouží jako hlavní základny. Trasa je 

vhodná jako nenáročná vycházka.  
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5.3.3 Øverås – Mardal – Mardalfossen 

Tabulka 5.10 Přehled trasy Øverås – Mardal – Mardalfossen (vlastní zpracování) 

 
 

 
Obrázek 5.13 Plán trasy Øverås – Mardal – Mardalfossen (FINN kart, 2013) 

 

Příjezdová cesta končí na malém parkovišti v obci Mardal, ze kterého je výchozí 

bod 2 km dlouhé pěší trasy k vodopádům. Lesní cesta se po pár metrech mění v zarostlou 

pěšinu s překážkami v podobě vykotlaných pařezů a hromad klestí. Pěšina je místy 

nepřehledná, ohlušující hukot vodopádů ale správný směr napoví. Náznaky pěšiny končí až 

těsně pod skalní stěnou, přes kterou se vodopád přelévá.  

Vodopád řeky Mardola – Mardalfosasen se skládá ze dvou pádů. První pád stahuje 

vodu z Mardalstjøna, nyní upravené elektrárenské přehrady, která se nachází ve výšce 945 

m n. m. v blízkosti hrany skalní stěny, přes kterou voda přetéká. Celková délka obou pádů 

délka trasy výchozí místo mezisoučet km cílové místo náročnost trasy typ trasy poznámka

25,0 km Øverås 25,0 km Mardal doprava autem moto placená cesta

2,1 km Mardal 27,1 km Mardalfossen mírně náročná pěší
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měří 704 m. Společně s navazující druhým pádem tvoří 11. nejdelší vodopád na světě a 

pravděpodobně nejdelší v Evropě (World Waterfall Database, 2013).  

Mardalfossen je snadno dostupný příjemnou, středně náročnou pěší turistickou trasou. 

5.3.4 Øverås – Frissvol – Ufssalen – Goksøyra 

Tabulka 5.11 Přehled trasy Øverås – Frissvol – Ufssalen – Goksøyra (vlastní zpracování) 

 
 

 

Obrázek 5.4 Plán trasy Øverås - Frissvol - Ufssalen – Goksøyra (FINN kart, 2013) 

 

Příjezdová cesta končí ve Frissvol, a dále pokračuje dobře značená turistická trasa 

na skutečný monument Eresfjordu – vrchol Goksøyra (1315 m n. m.). Před náročnějším 

úsekem trasy na samý vrchol, se nabízí možnost zastavení na Ufssalen. V doslova 

ukázkové samoobslužné chatě si lze pohodlně odpočinout. Dále následuje cca 3 km dlouhý 

přechod hřebenu, který může být i v letních měsících silně podmáčen odtávající vodou,  

délka trasy výchozí místo mezisoučet km cílové místo náročnost trasy typ trasy poznámka

5,6 km Øverås 5,6 km Frissvol doprava autem moto

2,5 km Frissvol 7,9 km Ufssalen (630 m n. m.) mírně náročná pěší podmáčený terén

3,6 km Uffsalen 11,5 km Goksøyra (1 315 m n. m.) středně náročná pěší
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a zadržená voda může znemožňovat průchod po vyznačené trase. Poslední úsek trasy 

začíná pod samotným vrcholkem pověstné Goksøyra. Obtížnost výstupu je místy volitelná, 

strmé stoupání se dá snadno obejít. Odměnou za zdolání vrcholu je úžasný výhled  

od jezera Eikesdalen až daleko do Eresfjordenu.  

5.3.5 Øverås – Sunndalsøra 

Tabulka 5.12 Přehled trasy Øverås – Sunndalsøra (vlastní zpracování) 

 
 

 
Obrázek 5.5 Plán trasy Øverås – Sunndalsøra (FINN kart, 2013) 

 

Město Sunndalsøra leží východně od obce Øverås. Rozkládá se v čele 

Sunndalsfjordenu a turisticky není příliš vyhledávané. Pro turisty je jen bodem spojujícím 

trasu mezi kraji More og Romsdal, Sør Trøndelag a dále. 

Sunndalsøra je protikladem klidných maloměst v oblasti Západních fjordů. Jedná se 

totiž o průmyslové město skryto v horské krajině. Obyvatele zaměstnává zpracovatelský 

závod koncernu HydroAluminium, produkující cca 500 000 tun hliníku ročně. Jedinečnou 

atmosféru města dokresluje industriální architektura a kultura černošské menšiny, která 

tvoří značnou část obyvatelstva Sunndalsøry. 

  

délka trasy výchozí místo cílové místo náročnost trasy typ trasy

58,9 km Øverås Sunndalsøra doprava autem moto
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5.3.6 Øverås – Kristiansund – Bud – Molde 

Tabulka 5.13 Přehled trasy Øverås – Kristiansund – Bud – Molde (vlastní zpracování) 

 
 

 

Obrázek 5.6 Plán trasy Øverås - Kristiansund - Bud - Molde (FINN kart, 2013) 

 

Cesta do města Kristiansund, které tvoří severní hranici mezi kraji More  

og Romsdal a Sør Trøndelag, vedoucí přes několik mostů a podmořským tunelem, 

napovídá jeho polohu. Kristiansund je ostrovní město se 17 000 obyvateli, ležící na pobřeží 

Norského moře. Poklidné město bylo v minulosti důležitým obchodním přístavem, dnes je 

většina z přístavních budov přeměněna v moderní kavárny a obchody.  

Kristiansund je výchozím bodem výjimečné motoristické atrakce, kterou je 

Atlanterhavsvegen neboli Atlantská oceánská cesta (viz obr. 4.3). Přejezd hlavním 8 km 

úsekem lemujícím burácivé pobřeží, je nevšední zážitek. Silnice kolem pobřeží pokračuje 

do obce Bud a dále k největšímu městu v kraji More og Romsdal – Molde. 

délka trasy mezisoučet km výchozí místo cílové místo náročnost trasy typ trasy poznámka

106,1 km 106,1 km Øverås Kristiansund doprava autem moto

64, 0 km 170,1 km Kristiansund Bud doprava autem moto viz Atlant. cesta

40,4 km 210,5 km Bud Molde doprava autem moto

75, 8 km 286,3 km Molde Øverås doprava autem moto

http://www.nasjonaleturistveger.no/no/atlanterhavsvegen
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5.3.7 Øverås – Åndalsnes – Trollstigen – Trollveggen 

Tabulka 5.14 Přehled trasy Øverås – Åndalsnes – Trollstigen – Trollveggen (vlastní zpracování) 

 
 

 

Obrázek 5.7 Plán trasy Øverås – Åndalsnes – Trollstigen – Trollveggen (FINN kart, 2013) 

 

Město Åndalsnes, usazené v  rameni  Romsdalfjordenu – Isfjordenu, je obklopeno 

nádhernými přírodními scenériemi. Po průjezdu městem, vede trasa dále  

po silnici E 163 přes údolí Isterdalen (viz obr. 2.11) k pověstné Trollstiegen neboli Trollí 

stezce. Zdolání serpentin Trollí stezky, je i pro zdatné motoristy nelehký úkol. Cesta je 

úzká, a v letní sezoně bývá dost přeplněná. V obou směrech proudí osobní automobily, 

karavany a dokonce i kamiony. Trollí stezka není jen turistická atrakce, ale i úsek silnice 

spojující Åndalsnes s Norddalsfjorden. Při zpáteční cestě k Åndalsnes je plánována 

zastávka u proslulé kolmé skalní stěny Trollvegen, velké výzvě horolezců.  

  

délka trasy mezisoučet km výchozí místo cílové místo náročnost trasy typ trasy

81,4 km 81,4 km Øverås Åndalsnes doprava autem moto

18,4 km 99,8 km Åndalsnes Trollstiegen doprava autem moto

99,8 km 197,9 km Trollstiegen Øverås doprava autem moto
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6 Závěr 

Mou snahou bylo vytvořit práci, která by svou teoretickou i praktickou částí podala 

informace o vybraných krajích Norska z geovědního a turistického pohledu. Zaměřila jsem 

se na dva samostatné kraje Sogn og Fjordane a More og Romsdal v oblasti Západních 

fjordů.  

Ve třech kategoriích (přírodní, kulturní a technické) jsem popsala tamní hlavní 

turistické atraktivity a některé z nich zahrnula do návrhu vlastní turistické trasy, nebo je 

navrhuji navštívit v rámci hvězdicových výletů v okolí místa pobytu. 

Věřím, že přínosem by byl podobný popis všech norských krajů, kterých je celkem 

19. Každá oblast Norska má svá zajímavá specifika, jak přírodní tak kulturní. 

Mnoho uvedených poznatků vychází z mé vlastní cesty jižní částí Norska až  

po sever Západních fjordů, a neskutečnému obdivu k této zemi.  

 

Putování norskou přírodou, je nejlepším způsobem, jak uniknout civilizaci  

a přiblížit se přírodě. 
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